
  



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  

Predšední c ka: Mgr. Jana Šlukova  
Č lenovia: Anna Bajzí kova , Juraj Barta, Šon a Duda š ova , Ing. Ľubošlava Gogo-
rova , Miriam Katuš c a kova , Jana Kova c ikova , Lucia Miš tinova , Marcela Šluko-
va , Mgr. Martin Šu kení k, Raštišlav Švac ek 

Predšeda: Marek Vrbovšky  
Č lenovia: Marcela Bartova , Jana Bohuš ova , Monika Valentkova , Ing. Juraj Iš -
ky, Alexandra Kobešova , Jana Kova c ikova , Jana Matiaš kova , Ľubica Plevkova , 
Ing. Andrea Radošova , Andrea Šrncova , Vladimí r Urban 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Bystričany 

Rada rodičov Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Bystričany 

Elokované pracoviská 

Súkromná základná umelecká škola Prievidza 

Tanec ny  odbor (šce nicky  tanec) 

Hudobny  odbor (hra na keyboard, hra na flautu, špev) 

 

Súkromná základná umelecká škola Ars Academy Veľké Uherce 

Vy tvarny  odbor  

Poc et z iakov v za kladnej š kole:  131 
Poc et z iakov v materškej š kole:    38 



Zamestnanci základnej školy 

pedagogickí 

Mgr. Kamil Šteiner    riaditeľ školy        
    vyučoval: informatika 5.—9. tr., telesná a športová výchova 5.—7. tr. diev. 

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

Mgr. Simona Bieliková   asistentka učiteľa, vychovávateľka ŠKD II.  
    vyučovala: výtvarná výchova 3. tr. 

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

PaedDr. Ľubica Fruňová   triedna učiteľka 1. tr., výchovná poradkyňa, vedúca školskej knižnice        
    vyučovala: slovenský jazyk 1. tr., matematika 1. tr., prvouka 1. tr., výtvar
    ná výchova 1. tr., hudobná výchova 1. tr., telesná výchova 1. tr., etická výcho
    va 1.—4. tr., výtvarná výchova 7. tr. 

Mgr. Zuzana Horniaková triedna učiteľka 7. tr., koordinátorka aktivít čitateľskej gramotnosti 
    vyučovala:  slovenský jazyk a literatúra 5.—9. tr. 

Mgr. Klaudia Lukáčová   triedna učiteľka 4. tr., koordinátorka aktivít finančnej gramotnosti        
    vyučovala: slovenský jazyk 4. tr., matematika 4. tr., vlastiveda 4. tr., hu 
    dobná výchova 4. tr., výtvarná výchova 4. tr., pracovné vyučovanie 4. tr., in
    formatika 3.—4. tr., anglický jazyk 2.—3. tr. 

Mgr. Eva Mendelová   triedna učiteľka 9. tr., koordinátorka aktivít multikultúrnej výchovy        
    vyučovala: anglický jazyk  4.—9. tr., dejepis 6. tr., geografia 8.—9. tr., tech
    nika 5.tr. 

Katarína Pastieriková   vychovávateľka ŠKD I.  

Mgr. Peter Schmidt    triedny učiteľ 5. tr., koordinátor prevencie a bezpečnosti        
    vyučoval: dejepis 5., 7.—9. tr., telesná výchova 4. tr., telesná výchova           
    5.— 7. tr. chlapci,  telesná výchova 8.—9. tr., náboženská výchova 1.—8. tr.  

Mgr. Jana Sluková    triedna učiteľka 2. tr., vedúca školskej knižnice, koordinátorka  aktivít   
    zdravého životného štýlu           
    vyučovala: slovenský jazyk 2. tr., matematika 2. tr., prvouka 2. tr., hudob
    ná výchova 2. tr., výtvarná výchova 2. tr., telesná výchova 2. tr., pracovné  
    vyučovanie 3.tr., výtvarná výchova 6., 8. tr., hudobná výchova 7. tr., etická 
    výchova 5.—8. tr. 

Mgr. Andrea Šteinerová   triedna učiteľka 8. tr., kariérna poradkyňa, koordinátorka environmen 
    tálnych aktivít               
    vyučovala: matematika 5.—9. tr., chémia 9. tr. 

Mgr. Iveta Zvalová    triedna učiteľka 3. tr.,               
    vyučovala: slovenský jazyk 3. tr., matematika 3. tr., vlastiveda 3. tr., hu 
    dobná výchova 3. tr., výtvarná výchova 3. tr., telesná výchova 3. tr., anglický 
    jazyk 2. tr., výtvarná výchova 5. tr., hudobná výchova 5. tr., hudobná výcho
    va 6, 8. tr. 

nepedagogickí 

Ľudmila Čatlošová  kuchárka 
Miriam Katuščáková vedúca zariadenia školského stravovania 
Helena Legéňová  kuchárka 
Jarmila Mlčuchová hlavná kuchárka 
Ing. Dana Paprancová ekonómka 
Elena Pilchová  účtovníčka 
Dana Poliaková  upratovačka 
Mária Sliepková  upratovačka 
Pavel Sluka   školník 



Triedy v školskom roku 2018/2019 

trieda 
počet žiakov 
k 15. 9. 2018 

počet žiakov 
k 30. 6. 2019 

triedny učiteľ / triedna učiteľka v zahraničí 

1. 12 14 PaedDr. Ľubica Fruňová  

2. 20 20 Mgr. Jana Sluková 1 

3. 9 9 Mgr. Iveta Zvalová  

4. 15 16 Mgr. Klaudia Lukáčová 2 

5. 13 14 Mgr. Peter Schmidt  

6. 16 16 Mgr. Martina Drexlerová 1 

7. 11 10 Mgr. Zuzana Horniaková 2 

8. 15 15 Mgr. Andrea Šteinerová  

9. 16 17 Mgr. Eva Mendelová 1 

ŠKD I. 23 24 Katarína Pastieriková  

ŠKD II. 19 18 Mgr. Simona Bieliková  

Učiteľský zbor v školskom roku 2018/2019 

Horný rad zľava: Mgr. Peter Schmidt, Mgr. Eva Mendelová, Mgr. Martina Drexlerová, Mgr. Iveta Zvalová, Mgr. Kamil Šteiner, 
Mgr. Simona Bieliková, Katarína Pastieriková, PaedDr. Ivana Plachá, PhD. 
Dolný rad zľava: Mgr. Zuzana Horniaková, Mgr. Andrea Šteinerová, Mgr. Jana Sluková, PaedDr. Ľubica Fruňová, Mgr. Klau-
dia Lukáčová 

Zamestnanci materskej školy 
Jana Švecová  zástupkyňa riaditeľa 

Bc. Helena Kasalová učiteľka 

Margaréta Obžerová učiteľka 

Marcela Sluková  učiteľka 

 

Helena Bohušová  kuchárka 

Miroslava Švecová  upratovačka 



1. trieda 

2. trieda 

Horný rad zľava: Branislav Lipták, Šimon Valko, Adam Murko, PaedDr. Ľubica Fruňová, Samuel Kielar, Tobiáš Plachý, Libor 
Plevka 
Dolný rad zľava: Melánia Plevková, Michelle Dobrovodská, Michaela Mendelová, Erika Ružičková, Simona Bartová, Dominika 
Vidová, Michaela Bohušová 
Chýba: Samuel Belko 

Horný rad zľava: Marko Kocmál, Rebeka Matiašková, Alexandra Plevková, Viktória Ferejová, Mária Gálusová, Lucia Mištino-
vá, Sabína Bartová, Michal Ďuriš, Mgr. Jana Sluková, Tomáš Gogora 
Dolný rad zľava: Lukáš Psotný, Natália Birošíková, Ema Kobesová, Ema Urbanová, Karin Chudá, Ida Galbavá, Zoja Dadová, 
Lilien Gašparovičová, Marco Vrbovský 
Chýba: Laura Radosová 



3. trieda 

4. trieda 

Horný rad zľava: Mgr. Iveta Zvalová, Jakub Hruboš, Filip Pravda, Filip Sapár, Miroslav Denis Pokrývka  
Dolný rad zľava: Nela Bartová, Vanesa Kováčiková, Dominika Fandlyová, Viktória Mikulová, Viktória Katinová  

Horný rad zľava: Marián Vašek, Dávid Vrábel, Timotej Pastierik, Michal Škoda, Tomáš Hanko, Erik Gašparovič, Timur Gono 
Dolný rad zľava: Mgr. Klaudia Lukáčová, Lukáš Jozef Gavliak, Eliška Plevková, Karin Psotná, Matúš Gálus, Tomáš Kochan 
Chýba: Linda Murtiniová, Romana Kutišová 



5. trieda 

6. trieda 

Horný rad zľava: Kristián Kobes, Mgr. Peter Schmidt, Jaroslav Matoušek, Adam Dian, Samuel Demeter, Lukáš Škoda, Marko 
Papranec, Marek Chudý, Dominik Vida 
Dolný rad zľava: Nela Dudášová, Michaela Sluková, Adriána Bartová, Ema Šteinerová  
Chýba: Ema Mazánová, Alexander Gašparovič 

Horný rad zľava: Adam Barta, Martin Vrtiel, Martin Kiripolský, Adam Hudec, Rastislav Sárička, Samuel Barta, Filip Pastierik, 
Gréta Gavliaková, Dominika Hutárová, Miroslav Mikula 
Dolný rad zľava: Mgr. Martina Drexlerová, Lea Hanková, Eva Mištinová, Emília Polakovičová, Paulína Gálusová  
Chýba: Samuel Dodok 



Horný rad zľava: Mgr. Andrea Šteinerová, Filip Gašparovič, Matej Strúčka, Pavol Svítok, Patrik Demeter, Jakub Kielar, Tomáš 
Radosa, Adrián Radosa, Denis Křepela 
Dolný rad zľava: Karolína Pravdová, Laura Matušková, Sofia Bartová, Lucia Kochanová, Vladimíra Urbanová, Michaela Ško-
dová 
Chýba: Lukáš Plevka 

Horný rad zľava: Patrik Katina, Filip Matiaško, Lukáš Zahoranský, Adam Vrbovský, Filip Išky 
Dolný rad zľava: Mgr. Zuzana Horniaková, Veronika Kytková, Sofia  Gonová, Dominika Dobišová  

7. trieda 

8. trieda 



9. trieda 

Horný rad zľava: Matúš Valko, Marián Šebora, Marko Adamec, Matúš Škoda, Mário Radosa, Ján Táska, Jakub Išky, Maximi-
lián Barta, Klaudia Zahoranská, Martin Valentko 
Dolný rad zľava: Mgr. Eva Mendelová, Mária Ľachká, Nina Radosová, Vivien Radosová, Naďa Radosová, Antónia Kytková, 
Kristína Šteinerová 

Školský klub detí I. oddelenie 



Externé merania 

Externe  merania vycha dzaju  zo za kona c . 245/2008 (š kolšky  za kon) a vykona va ich Na rodny  u štav certifiko-
vany ch meraní  vzdela vania proštrední ctvom teštovací ch na štrojov (tešty, dotazní ky), prí padne šu  v š kole 
aplikovane  po rozhodnutí  riaditeľa š koly a pedagogickej rady. V š kolškom roku 2018/19  prebehlo povinne  
teštovanie z iakov 5. roc ní ka 21. novembra 2018, teštovanie z iakov 9. roc ní ka bolo 3. aprí la  2019. Okrem 
povinne ho teštovania deviatakov a piatakov šme uškutoc nili aj nepovinne  teštovanie Komparo pre z iakov 8. 
a 9. roc ní ka 15. novembra 2018 ako prí pravu na teštovanie. Pre z iakov 4. roc ní ka bolo urc ene  teštovanie 
Komparo, ktore  prebehlo 3. ma ja 2019. Teštovanie Komparo, ktore  robí  organiza cia EXAM tešting, je hrade-
ne  z proštriedkov rodic ovške ho zdruz enia. Prihlašuju  ša don  š koly a z iaci dobrovoľne, nie je preto reprezen-
tatí vnym porovna vaní m u rovne š ko l a z iakov.   

Testovanie 9-2019 

Na testovaní sa zúčastnilo 16 žiakov 9. triedy a dosiahli tieto výsledky: 

Slovenský jazyk a literatúra 

maximálny počet bodov    30 

priemerný počet bodov v rámci SR  18,7 

priemerný počet bodov školy 18,3 

úspešnosť v rámci SR 62,3 % 

priemerná úspešnosť školy  61,0 % 

Matematika 

maximálny počet bodov   30 

priemerný počet bodov v rámci SR  18,9 

priemerný počet bodov školy  19,3 

úspešnosť v rámci SR    63,1 % 

priemerná úspešnosť školy   64,4 % 

Komparo 9 

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

Slovenský jazyk a literatúra 

maximálny počet bodov    30 

priemerný počet bodov v rámci SR  17,8 

priemerný počet bodov školy 19,2 

úspešnosť v rámci SR 59,3 % 

priemerná úspešnosť školy  63,8 % 

Matematika 

maximálny počet bodov   30 

priemerný počet bodov v rámci SR  17,5 

priemerný počet bodov školy  17,0 

úspešnosť v rámci SR    58,4 % 

priemerná úspešnosť školy   56,7 % 

Testovanie 5-2018 

Na testovaní sa zúčastnilo 13 žiakov 5. triedy a dosiahli tieto výsledky: 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 54,8 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 59,7 % 

Percento škôl s horším výsledkom 83,1 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR  60,3 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 60,0 % 

Percento škôl s horším výsledkom 50,1 % 

Najvyš š ie hodnoteny  indika tor v slovenskom jazyku je vyuz itie potencia lu z iakov (10 bodov z 10), porovnanie 
v ra mci ŠR (9 bodov z 10) znamena , z e š kola ša umieštnila medzi najlepš í mi 20 % zu c aštneny ch š ko l, porov-
nanie v ra mci regio nu (9 bodov z 10), kde šme ša umieštnili na 4. mieste v regio ne - porovna valo ša 24 zu c aš-
tneny ch š ko l z Trenc ianškeho kraja. U roven  najlepš í ch aj najšlabš í ch z iakov došiahla hodnotu 8 bodov z 10, c o 
znamena , z e naš i najlepš í  z iaci (aj najhorš í ) patria k najlepš í m v škupine podľa zna mok na vyšvedc ení . Najvyš -
š ie hodnotene  indika tory (oblašti porovna vania) v matematike naš ej š koly boli: vyuz itie potencia lu z iakov (10 
bodov z 10), c o znamena , z e z iaci naš ej š koly došiahli maxima lne vy šledky v porovnaní  šo z iakmi iny ch š ko l š 
rovnaky mi š tudijny mi predpokladmi a dopadli v teste z matematiky dokonca leps ie, ako by sa dalo oc aka vať. 
Primeranošť klašifika cie (8 bodov z 10) znamena , z e vy šledky z iakov zodpovedaju  ich  známkam na vyšved-
c ení , ale šu c ašne ich zna mkujeme miernejs ie ako ine  s koly. 



Komparo 8  

Na teštovaní  ša zu c aštnilo 15 z iakov, z toho 14 o šmakov a jeden z iak 7. triedy ako na hrada za chy baju ceho 
z iaka 8. triedy. Teštovanie Komparo je rozš í rene  o overovanie vedomoští  aj v ďalš í ch predmetoch, ktore  ša v 
jednotlivy ch rokoch menia. V š kolškom roku 2018/2019 ša preto teštovali aj fyzika a dejepiš. Š pecifikom teš-
tovaní  Komparo je aj tešt vš eobecny ch š tudijny ch predpokladov, ktory m ša nezišťuju  vedomošti z iakov zí ška-
ne  š tu diom, ale šchopnošti a predpoklady vyuz iteľne  pri vzdela vaní . 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 61,8 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 59,1 % 

Percento škôl s horším výsledkom 39,2 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 60,6 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 60,8 % 

Percento škôl s horším výsledkom 55,4 % 

Najvyš š ie hodnoteny m indika torom v šlovenškom jazyku v naš ej š kole je primeranošť klašifika cie (7 bodov z 
10), ktore  odra z a mieru šu ladu zna mky z iakov na vyšvedc ení  š ich vy šledkami v tešte. Vyšoke  hodnotenie zna-
mena , z e vy sledky z iakov v teste zodpovedaju  ich zna mkam na vysvedc ení . 
Najvyš š ie hodnotene  indika tory (oblašti porovna vania) v matematike naš ej š koly boli: celkova  u roven  vedo-
moští  (8 bodov z 10). Primeranošť klašifika cie (8 bodov z 10), c o znamena , z e zna mkujeme naš ich z iakov v 
šu lade š ich vy konmi, ale šu c ašne prí snejs ie ako oštatne  š koly. 

Fyzika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 56,9 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 58,3 % 

Percento škôl s horším výsledkom 57,2 % 

Dejepis 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 53,3 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 49,2 % 

Percento škôl s horším výsledkom 36,3 % 

Najvyš š ie hodnotene  poloz ky vo fyzike šu  vyuz itie potencia lu z iakov (8 bodov z 10), celkova  u roven  vedomoš-
tí  a porovnanie v ra mci regio nu. Pri porovnaní  v ra mci regio nu aj v ra mci ŠR ša š kola umieštnila nad hranicou 
50 %. Najvyš š ie hodnoteny  indika tor v dejepiše bol primeranošť klašifika cie (9 bodov z 10) š konš tatovaní m, 
z e zna mkujeme miernejš ie ako ine  š koly. 

Komparo 4  

Na teštovaní  v ma ji 2019 ša zu c aštnilo 13 z iakov 4. roc ní ka. Okrem šlovenške ho jazyka a matematiky z iaci 

pí šali tešt z prí rodovedy, vlaštivedy a vš eobecny ch š tudijny ch predpokladov. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 46,9 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 55,9 % 

Percento škôl s horším výsledkom 85,0 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 54,5 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 65,6 % 

Percento škôl s horším výsledkom 92,0 % 

Prírodoveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 64,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 75,4 % 

Percento škôl s horším výsledkom 94,2 % 

Vlastiveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 78,6 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 86,9 % 

Percento škôl s horším výsledkom 92,3 % 

Najvyš š ie hodnotene  indika tory (oblašti porovna vania) v matematike boli porovnanie v ra mci SR, porovnanie 
v rámci regiónu a využitie potenciálu žiakov (vo všetkých šme zíškali 10 bodov z 10 možných), celková 
úroveň vedomostí (9 bodov z 10).  
Najvyš š ie hodnotene  indika tory v slovenskom jazyku boli porovnanie v ra mci regio nu a u roven  najslabs í ch 
žiakov (10 bodov z 10 možných), porovnanie v rámci SR a využitie potenciálu žiakov (9 bodov z 10). 
Najvyš š ie hodnotene  indika tory v prí rodovede boli porovnanie v ra mci SR, porovnanie v ra mci regio nu, celko-
vá úroveň vedomostí, úroveň najlepších žiakov a využitie potenciálu žiakov (vo všetkých šme zíškali 
10 bodov z 10 moz ny ch).  
Najvyš š ie hodnotene  indika tory vo vlastivede boli celkova  u roven  vedomostí , porovnanie v ra mci SR, porov-
nanie v rámci regiónu, úroveň najlepších žiakov a využitie potenciálu žiakov (vo všetkých šme zíškali 
10 bodov z 10 moz ny ch). Primeranošť klašifika cie došiahla 8 bodov z 10, c o je vyšoka  miera šu ladu zna mok š 
vy konmi z iakov v teštovaní . 



Činnosť školského klubu detí 

Čiele vy chovy a vzdela vania štanovene  Š kolšky m vzde-
la vací m programom poma haju  napl n ať aj dve oddelenia 
š kolške ho klubu, ktore  šu  urc ene  vš etky m z iakom š koly. 
Šu c ašťou ich c innošti boli aj tvorive  aktivity 
š vy tvarny mi na metmi, rozvoj technicky ch zruc noští , 
hudobne  a tanec ne  vyštu penia aj za bavne  aktivity. Ob-
ľu bene  boli hry na ihrišku aj v telocvic ni a šu ťaz e 
o najzdatnejš ieho š portovca klubu, na vycha dzkach 
špozna vali za kutia obce, opekali, pozna vali a zbierali 
liec ive  raštliny. Kluba ri  nezabu dali ani na do lez ite  špo-
loc enške  vy roc ia a udalošti, environmenta lnu vy chovu, 
pripomí nanie šviatkov a tradí cií .  K zaují mavy m aktivi-
ta m kluba rov patrili v špoloc ne  pošedenia zamerane  na 
prošocia lne špra vanie, rozvoj komunikatí vnych zruc -
noští  a kompetencií  potrebny ch v praktickom z ivote.  

Milí naši starí rodičia! Prišli sme vás pozdraviť básnička-
mi, pesničkami, žartovnými prekáračkami, aby ste boli 
stále veselí, milí a ešte dlho zdraví.  
To ša ozy valo z klubu do chodcov v štredu 24. 10. 2018, 
kam priš li šeniorov pozdraviť deti z mladš ieho oddele-
nia š kolške ho klubu a z kru z ku Vš etkovedko. Veľmi mi-
le  prekvapenie  mali pre deti pripravene  i štarí  rodic ia. 
Pripravili pre deti vy štavu hrac iek, š ktory mi ša hra vali  
eš te ich rodic ia. Štare  hrac ky deti veľmi zaujali a veľmi 
ich pobavilo i kra tke divadielko o ujovi, ktory  ceštoval 
š veľky m kufrom plny ch zvieratiek.  

Mikula š , Mikula š , poď medzi na š, volali detí  z mladš ieho od-
delenia š kolške ho klubu zac iatkom decembra 2018 v predaj-
ni ČOOP Jednota. Ich šlova  boli vypoc ute  a kde ša vzal—
zrazu pred nimi šta l naozajštny  Mikula š  š vrecom plny m 
šladkoští . Aby ši ich zašlu z ili, zarecitovali vešele  ba šnic ky a 
zašpievali len pre neho  mile  pešnic ky. Obdarení  šladkošťami 
ša poďakovali a  š dedkom Mikula š om ša rozlu c ili.  

Švetlo z lampa š ikov ukazovalo deťom z mladš ieho 
oddelenia š kolške ho klubu v štredu 14. novembra 
2018 ceštu do z iackej kniz nice, kde bolo pre nich 
pripravene  rozpra vkove  popoludnie. Z iarive  šve-
tielko z lampa š ikov, ktore  ši deti šamy vyrobili, 
umocnilo za z itok z poc u vania rozpra vok, ktore  im 
prec í tala pani vychova vateľka. Pri dobrom bylinko-
vom c ají ku ši vypoc uli rozpra vky O poľovní ckej 
ovci a O veternom kra ľovi.  

Čítanie pri svetle lampášikov v knižnici 

Spoločná akcia s klubom dôchodcov v izbe tradícií 

Jablkové radosti—pečenie koláča 

Vystúpenie pre členov klubu dôchodcov 

Mikuláš v COOP Jednote 



Záujmové vzdelávanie 

záujmový útvar vedúci činnosť 

Hudobno-
dramatický 

Mgr. Iveta Zvalova  Na cvik hudobny ch, tanec ny ch a dramaticky ch vyštu pení . 

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

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

Futbalový 
Toma š  Š nirc 
Marek Vrbovšky  

Prí prava mladš í ch z iakov na futbalove  za pašy. 

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

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

Pohybovo-
turistický 

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

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

Riešenie úloh zo 
slov. jazyka a 
matematiky 

Mgr. Zuzana Horniakova  
Mgr. Andrea Š teinerova  

Prí prava na teštovanie pre z iakov 9. triedy. 

Muzikálový Mgr. Eva Mendelova  
Prí prava muzika love ho predštavenia, na cvik dramaticky ch 
vy štupov.  

Spevácky PaedDr. Ivana Placha  Na cvik piešní  pre detške  zbory, špolupra ca na muzika li. 

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

Členky krúžku Tvorivý svet na súťaži 

Členky zdravotníckeho krúžku na súťaži 

Hudobnodramatický krúžok vystúpil na Dni matiek 

Florbalisti na turnaji 



Predmetové olympiády, vedomostné, športové a umelecké súťaže 

Hoci poc et z iakov š koly nie je veľky , kaz dy  rok na jdeme medzi nimi vy nimoc ne nadany ch, ktorí  došahuju  vy-
nikaju ce vy šledky nielen v predpí šany ch a oc aka vany ch vedomoštiach, ale šu  ochotní  pracovať aj navyš e pri 
prí prave na ro zne typy vedomoštny ch šu ťaz í . Na š kolšky ch, obvodny ch i okrešny ch kola ch tak zaznamena va-
me u špechy, ktore  švedc ia o vyšoky ch cieľoch š koly a dobrej cešte pri ich došahovaní . 

Pravidelne ša zapa jame do viacery ch matematicky ch su ťaz í , v š kolškom roku 2018/2019: 
Matematická olympiáda  (5.—9. tr.) u špeš ní  rieš itelia okrešne ho kola, krajške ho kola 
Pytagoriáda   (3.—8. tr.) u špeš ní  rieš itelia okrešne ho kola 
Matematický klokan  (1.—9. tr.) u špeš ní  rieš itelia koreš pondenc ne ho šlovenške ho kola 

Na prí rodovedne  vzdela vanie kladieme 
v š kole do raz, c oho do kazom je aj u c ašť 
z iakov na prí rodovedny ch olympia dach, 
v ktory ch boli naš i z iaci u špeš ní  v okreš-
ny ch kola ch: 

Biologická olympiáda (7., 9. tr.) 
Chemická olympiáda   (9. tr.) 
Fyzikálna olympiáda   (7., 9. tr.) 

Športové súťaže 

V priebehu kaz de ho š kolške ho roka ša zu c aštn ujeme viacery ch š portovy ch šu ťaz í  organizovany ch v ra mci 
š kolške ho š portu, ale aj ro znych mieštnych za polení  pripravovany ch š portovy mi klubmi.  

Školské športové súťaže 
Maly  futbal mladš í  z iaci   2. miešto obvodne  kolo 
Maly  futbal štarš í  z iaci   4. miešto obvodne  kolo 
Volejbal štarš ie z iac ky   3. miešto obvodne  kolo 
Bašketbal štarš ie z iac ky  2. miešto obvodne  kolo 
Bašketbal mladš í  z iaci   2. miešto obvodne  kolo 
Florbal starší žiaci   4. miesto okresné kolo 
Florbal mladš í  z iaci   2. miešto obvodne  kolo 
Futbal McDonald´š Čup mladš í  z iaci  2. miešto obvodne  kolo 

Iné súťaže 
Beh SNP, Zemianske Kostoľany 
Laura Radošova  (2. tr.)     1. miešto 
Timur Gono (4. tr.)     1. miešto 
Šamuel Barta (6. tr.)     1. miešto 
Matej Štru c ka (8. tr.)     1. miešto 
Šabí na Bartova  (2. tr.)     2. miešto 
Lucia Miš tinova  (2. tr.)     3. miešto 
Mirošlav Deniš Pokry vka (3. tr.) 3. miešto 

Beh oslobodenia obce Bystričany 
V utorok 7. ma ja 2019 ša v Byštric anoch konal 8. roc ní k Behu ošlobodenia obce Byštric any. Organiza tori – ZŠ  
š MŠ  Byštric any a obec Byštric any pripravili tradic nu  trať v c ašti Č eren any – Voda pre š ešť katego rií  z iakov 
za kladny ch š ko l, ktory ch ša v tomto roku zu c aštnilo špolu 53. Priví tali šme šu ťaz iacich zo ZŠ  š MŠ  Koš , ZŠ  
Ošlany a šamozrejme doma cich z iakov, ktorí  ša umieštnili našledovne: 
Najmladšie žiačky:   Najmladší žiaci:   Mladšie žiačky: 
1.miešto   Lucia Miš tinova   1. miešto    Timur Gono  2. miešto    Eva Miš tinova  
2.miešto   Laura Radošova   2. miešto    Mirošlav Deniš Pokry vka 
3.miešto   Šabí na Bartova  
Mladší žiaci:    Staršie žiačky:    Starší žiaci: 
2.miešto   Filip Paštierik  3.miešto     Ma ria Ľachka   1.miešto     Matej Štru c ka 
3.miešto   Filip Iš ky        2.miešto     Ma rio Radoša 
          3.miešto     Jakub Iš ky 

Informatické súťaže 
V kru z ku Baltí k ša z iaci intenzí vne venuju  programovaniu v jazy-
ku Baltie a zu c aštn uju  ša na ro znych šu ťaz iach od š kolšky ch ko l 
az  po najvyš š iu u roven  medzina rodny ch ko l, v ktory ch došahuju  
vy borne  vy šledky: 
Creative Baltie 2018     medzina rodne  kolo 
Vianoce s Baltíkom   medzina rodne  kolo 
Baltie 2019    medzina rodne  kolo 
Informatická olympiáda iBobor online šlovenške  kolo 

Spoločenskovedné súťaže a predmetové olympiády 
Nezabu dame ani na rozvoj humanitny ch vied a zu c aš-
tn ujeme ša na šu ťaz iach:  
Dejepisná olympiáda (9. tr.)     okrešne  kolo 
Geografická olympiáda (5.—9. tr.)     okrešne  kolo 
Olympiáda v slov. jazyku (8. tr.)      okrešne  kolo 
Olympiáda v angl. jazyku (9. tr.)           okrešné kolo 

Umelecké súťaže 
Hviezdošlavov Kubí n     okrešne  kolo 
Šla vik Šlovenška   okrešne  kolo 
Výtvarné súťaže 
Ochrana rik    šlovenške  
Z eny a profešie v modernom švete    šlovenška  
Špomienky na Vianoce   okrešne  kolo 
Graficky  na vrh z iackej kniz ky  šlovenška  
Vy tvarne  talenta rium   šlovenška  
Vojaci oc ami detí    šlovenška  



Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2018/2019 
žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Libor Plevka 1. Slávik Slovenska 1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

Mária Gálusová 2. Baltie Vianoce 2018 3. miesto medzinárodné kolo  

Laura Radosová 2. Matematický klokan percentil 81,5 %, slovenské kolo 

Marco Vrbovský 2. Hviezdoslavov Kubín 1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

Nela Bartová 3. Pytagoriáda úspešná riešiteľka šk. kola, účasť v okr. kole 

Jakub Hruboš 3. 
Pytagoriáda 
Matematický klokan 

úspešný riešiteľ šk. kola, úspešný riešiteľ okr. kola  
percentil 86,3%, úspešný riešiteľ, slovenské kolo 

Matúš Gálus 4. 

Všetkovedko 
Informatická olympiáda iBobor 
Creative Baltie 
Matematický klokan 

54. miesto, slovenské kolo 
percentil 87, úspešný riešiteľ, slovenské kolo 
11. miesto medzinárodné kolo 
úspešnosť 81,5 %, slovenské kolo 

Erik Gašparovič 4. 
Pytagoriáda 
Baltie Vianoce 2018 
Baltie 2019 

17. miesto okresné kolo, úspešný riešiteľ  
3. miesto medzinárodné kolo, tím 
10. miesto, krajské kolo 

Timur Gono 4. 
Pytagoriáda 
Informatická olympiáda iBobor 
Baltie 2019 

17. miesto okresné kolo, úspešný riešiteľ 
percentil 87, slovenské kolo 
5. miesto krajské kolo, 85. miesto, medzinárodné  

Tomáš Hanko 4. Baltie 2019  9. miesto, krajské kolo 

Timotej Pastierik 4. 
Baltie Vianoce 2018 
Hviezdoslavov Kubín 

3. miesto medzinárodné kolo, tím 
1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

Alexander Gašparovič 5. Slávik Slovenska 1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

Kristián Kobes 5. Matematická olympiáda úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 

Ema Mazánová 5. 
Informatická olympiáda iBobor 
Expert geniality show 
Geografická olympiáda 

percentil 76, slovenské kolo, úspešná riešiteľka 
Expert, 118. miesto, slovenské kolo 
úspešná riešiteľka šk. kola, účasť v okresnom kole  

Marko Papranec 5. Informatická olympiáda iBobor percentil 74, slovenské kolo, úspešný riešiteľ  

Michaela Sluková 5. 
Pytagoriáda 
Matematická olympiáda 

úspešná riešiteľka šk. kola, účasť v okresnom kole 
úspešná riešiteľka šk. kola, účasť v okresnom kole 

Ema Šteinerová 5. 

Matematická olympiáda 
Expert geniality show 
Hviezdoslavov Kubín 
Pytagoriáda 
Vianočný svietnik 
Informatická olympiáda iBobor 
Prievidzská kytica 

10. miesto, okresné kolo, úspešná riešiteľka 
Expert, 90. miesto, slovenské kolo 
1. miesto školské kolo 
úspešná riešiteľka šk. kola, účasť v okresnom kole 
4. miesto, 1. miesto tím, okresné kolo 
percentil 87, slovenské kolo, úspešný riešiteľ 
1. miesto, okresné kolo, tím 

Lukáš Škoda 5. Informatická olympiáda iBobor percentil 86, slovenské kolo, úspešný riešiteľ 

Adam Barta 6. 
Pytagoriáda 
Matematická olympiáda 

úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 
úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 

Samuel Barta 6. 
Expert geniality show 
Informatická olympiáda iBobor 

TOP Expert 100. miesto, slovenské kolo 
percentil 84, slovenské kolo 

Martin Kiripolský 6. 

Geografická olympiáda 
Expert 
Pytagoriáda 
Informatická olympiáda iBobor  

1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 
Expert 95. miesto, slovenské kolo 
úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 
percentil 61 slovenské kolo, úspešný riešiteľ  

Filip Pastierik 6. Informatická olympiáda iBobor percentil 69, slovenské kolo, úspešný riešiteľ 

Sofia Gonová 7. Informatická olympiáda iBobor percentil 74, slovenské kolo, úspešný riešiteľ 

Filip Išky 7. 

Fyzikálna olympiáda 
Matematická olympiáda 
Matematický klokan 
Pytagoriáda 
Expert geniality show 

2. miesto okresné kolo, úspešný riešiteľ 
16. miesto okresné kolo, úspešný riešiteľ 
percentil 93 slovenské kolo 
8. miesto okresné kolo, úspešný riešiteľ 
30. miesto slovenské kolo 



žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Veronika Kytková 7. Biologická olympiáda 20. miesto okresné kolo, úspešná riešiteľka 

Adam Vrbovský 7. 

Biologická olympiáda 

Informatická olympiáda iBobor 

Hviezdoslavov Kubín 

7. miesto okresné kolo, úspešný riešiteľ 

percentil 76, sloveské kolo, úspešný riešiteľ 

1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

Lukáš Zahoranský 7. 
Informatická olympiáda iBobor 

Matematická olympiáda 

percentil 96, slovenské kolo, úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ šk. kola,  účasť v okresnom kole 

Sofia Bartová 8. 
Olympiáda v slovenskom jazyku 

Informatická olympiáda iBobor 

1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

percentil 76, slovenské kolo, úspešná riešiteľka 

Denis Křepela 8. Pytagoriáda úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 

Lukáš Plevka 8. 
Informatická olympiáda iBobor 

Pytagoriáda 

percentil 78, slovenské kolo, úspešný riešiteľ 

úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 

Karolína Pravdová 8. 
Vianočný svietnik 

Prievidzská kytica 

3. miesto, okresné kolo, tím 

1. miesto okresné kolo, 1. miesto tím 

Matej Strúčka 8. Florbal 4. miesto okresné kolo, tím 

Marko Adamec 9. Florbal 4. miesto okresné kolo, tím 

Jakub Išky 9. 

Fyzikálna olympiáda 

Matematická olympiáda 

Florbal 

úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 

úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 

4. miesto okresné kolo, tím 

Antónia Kytková 9. 

Biologická olympiáda 

Matematická olympiáda 

Informatická olympiáda iBobor 

Chemická olympiáda 

Hviezdoslavov Kubín 

Slávik Slovenska 
Expert geniality show 

Zdravotnícka súťaž 

3. miesto okresné kolo, úspešná riešiteľka 

7. miesto okresné kolo, úspešná riešiteľka 

percentil 97, slovenské kolo 

19. miesto okresné kolo, úspešná riešiteľka 

1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 
64. miesto slovenské kolo 

10. miesto okresné kolo, tím 

Mária Ľachká 9. Zdravotnícka súťaž 10. miesto okresné kolo, tím 

Mário Radosa 9. 

Expert geniality show 

Geografická olympiáda 

Florbal 

8. miesto slovenské kolo 

1. miesto školské kolo, účasť v okresnom kole 

4. miesto okresné kolo, tím 

Naďa Radosová 9. Zdravotnícka súťaž 10. miesto okresné kolo, tím 

Nina Radosová 9. Informatická olympiáda iBobor percentil 57, slovenské kolo, úspešná riešiteľka 

Vivien Radosová 9. 

Vianočný svietnik 

Prievidzská kytica 

Zdravotnícka súťaž 

3. miesto okresné kolo, tím 

2. miesto okresné kolo, 1. miesto, tím 

10. miesto okresné kolo, tím 

Marián Šebora 9. 
Dejepisná olympiáda 

Florbal 

úspešný riešiteľ šk. kola, účasť v okresnom kole 

4. miesto okresné kolo, tím 

Matúš Škoda 9. Florbal 4. miesto okresné kolo, tím 

Martin Valentko 9. Florbal 4. miesto okresné kolo, tím 

Matúš Valko 9. Florbal 4. miesto okresné kolo, tím 

Žiačka roka 2019 

Kristína  

Šteinerová 
9. 

Biologická olympiáda 

Matematická olympiáda 

Chemická olympiáda 

Olympiáda v anglickom jazyku 

Dejepisná olympiáda 

Fyzikálna olympiáda 

Expert geniality show 

Informatická olympiáda iBobor 

Vianočný svietnik 

Prievidzská kytica 

Zdravotnícka súťaž 

2. miesto okresné kolo, 8. miesto krajské kolo 

6. miesto okresné kolo, účasť v krajskom kole 

11. miesto okresné kolo, úspešná riešiteľka 

12. miesto okresné kolo, úspešná riešiteľka 

24. miesto okresné kolo, úspešná riešiteľka 

5. miesto okresné kolo 

48. miesto slovenské kolo 

percentil 72, slovenské kolo, úspešná riešiteľka 

2. miesto okresné kolo, 3. miesto, tím 

1. miesto okresné kolo, tím 

10. miesto, okresné kolo, tím 



Aktivity školy v školskom roku 2018/2019 

Dátum Aktivita, udalosť Účastníci 
5. 9. 2018 Brigáda na úprave areálu školy všetci žiaci 

17. – 20. 9. 2018 Návšteva v partnerskej škole v Českej republike 5. – 6. trieda 

21. 9. 2018 Beh SNP v Zemianskych Kostoľanoch 1. – 9. trieda 

24. – 28. 9. 2018 Týždeň športu – rôzne aktivity všetci žiaci 

26. 9. 2018 Európsky deň jazykov 4. – 9. trieda 

24. 9. 2018 Cvičenie na trampolínach 7.—9. trieda 

28. 9. 2018 Školská olympiáda 1. – 9. trieda 

1. – 12. 10. 2018 Jeseň už platí lístím – výstavka plodov ovocia a zeleniny ŠKD I. 

3. 10. 2018 Najedzme sa do štíhlosti – beseda o stravovaní 5. – 7. trieda 

5., 8. 10. 2018 Programujeme sa Baltíkom—deti a rodičia spolu Baltík 

8. – 12. 10. 2018 Ovocný týždeň – rôzne aktivity ŠKD I. 

10. 10. 2018 Jesenná olympiáda ŠKD I. 

11. 10. 2018 Ako sa žilo kedysi—beseda a výstavka v miestnom múzeu ŠKD I.  

15. 10. 2018 Máme zdravé zúbky – beseda o starostlivosti o chrup 1. – 4. trieda 

15. 10. 2018 Nenič svoje telo – beseda o zdravom životnom štýle 8. – 9. trieda 

16. 10. 2018 Svetový deň výživy – rôzne aktivity ŠKD I. 

18. 10. 2018 Cvičme v rytme – aerobik pre žiakov 5. – 9. trieda 

23. 10. 2018 Poďme spolu za knižkami—čitateľské aktivity a hry v knižnici školská knižnica 

23. 10. 2018 Jesenná krása lesa – vychádzka a beseda o prírode s lesníkom ŠKD I. 

24. 10. 2018 Ako sa hrali naši starí rodičia – výstava historických hračiek 3. – 4. trieda 

29. 10. 2018 Exkurzia – archeopark Carnuntum, Rakúsko 8. – 9. trieda 

29. 10. 2018 Svetový deň sporenia – rôzne aktivity 1. – 4. trieda 

5.—9. 11. 2018 Ja a euro—finančné vzdelávanie, nákup v COOP Jednote ŠKD I. 

12. – 16. 11. 2018 Cesta do rozprávky – aktivity v školskej knižnici 1. – 4. trieda 

15. 11. 2018 Komparo – testovanie žiakov 8. – 9. trieda 

15. 11. 2018 Svetlo lampášikov – čítanie pri svetle lampášikov ŠKD I. 

19. – 24. 11. 2018 Čítame si navzájom 1. – 4. trieda,     
7., 9.trieda 

19.—23. 11. 2018 Čítanie s Buratinom 3. trieda 

21. 11. 2018 Testovanie 5 – celoslovenské testovanie  5. trieda 

29. 11. 2018 Ideme na koncert – vystúpenie žiakov SZUŠ Prievidza ŠKD I. 

3. – 7. 12. 2018 Čítanie adventných príbehov ŠKD I. 

5. 12. 2018 Mikuláš v COOP Jednote ŠKD I. 

6. 12. 2018 Vianoce na zámku – výlet do Bojníc 1. – 4. trieda 

6. 12. 2018 Otvorené laboratórium – exkurzia do SOŠ Nováky 9. trieda 

6. 12. 2018 Návšteva baletného predstavenia Luskáčik, SND Bratislava 5. – 8. trieda 

12. 12. 2018 Veselí kuchárikovia – pečenie adventných koláčikov ŠKD I. 

13. 12. 2018 Anjelská škola – vianočné muzikálové predstavenie všetci žiaci 

8. – 18. 1. 2019 Postavme si snehuliaka ŠKD I. 

8. – 18. 1. 2019 O zlatú korčuľu – súťaže na ľade ŠKD I. 

9. – 18. 1. 2019 Snežná ZOO – netradičné figúry zo snehu ŠKD I. 

20. 1. 2019 Detský karneval všetci žiaci 

14. 2. 2019 Buďme k sebe dobrí – beseda o vzťahoch medzi žiakmi 7., 8. trieda 

19. 2. 2019 Zimná príroda – beseda ŠKD I. 

21. 2. 2019 Milujem Slovensko – súťaž ŠKD I. 

27. 2. 2019 Fašiangy v klube ŠKD I. 

11. – 29. 3. 2019 Kniha je hra – vytvárame vlastné knižky 1. – 7. trieda 

11. – 22. 3. 2019 List o mojom literárnom hrdinovi 5. – 9. trieda 

18. – 22. 3. 2019 Kamarátka knižnica – aktivity klubu v školskej knižnici ŠKD I. 

18. – 22. 3. 2019 Ja som básnik, ty si básnik – vlastná literárna tvorba 5. – 9. trieda 



Dátum Aktivita, udalosť Účastníci 
22. 3. 2019 Vychádzka do prírody ŠKD I. 

25. 3. 2019 Deň vody – projektové vyučovanie 1. – 9. trieda 

28. 3.–29. 3. 2019 Cesta do kráľovstva kníh – aktivity v školskej knižnici ŠKD I. 

28. 3. 2019 Spellovanie – súťaž v hláskovaní anglických slov 3. – 5. tr. 

3. 4. 2019 Testovanie 9-2019 9. tr. 

10. 4. 2019 Tradície jarného zvykoslovia – ukážka v klube dôchodcov 1. – 4. tr. 

11. 4. 2019 Deň narcisov – zbierka Ligy proti rakovine 1. – 9. tr. 

17. 4. 2019 Exkurzia Osvienčim, Poľsko 8., 9. tr. 

25. 4. 2019 Účelové cvičenie s VÚ Zemianske Kostoľany a DHZ 1. – 9. tr. 

6. 5. 2019 Návšteva hasičskej zbrojnice 1. – 4. tr. 

6. 5. – 7. 5. 2019 Malý princ – čitateľské a literárne aktivity 5. – 9. tr. 

7. 5. 2019 Beh oslobodenia obce Bystričany 1. – 9. tr. 

9. 5. 2019 Deň matiek – vystúpenie pre mamy v kultúrnom dome  verejnosť 

10. 5.– 12. 5. 2019 Stretnutie slovanských učiteľov, Poľsko učitelia 

17. 5. 2019 Deň Zeme – brigáda v Chalmovej a v okolí školy 1. – 9. tr. 

20. 5.–24. 5. 2019 Sústredenie záujmových útvarov, Námestovo 5. – 9. tr. 

28. 5. 2019 Detstvo našich starých rodičov – ukážka v klube dôchodcov 1. – 4. tr. 

31. 5. 2019 Deň detí – spoločná oslava v areáli školy 1. – 9. tr. 

3. 6. – 7. 6. 2019 Škola v prírode, Demänovská Dolina 2. – 4. tr. 

4. 6. – 7. 6. 2019 Návšteva detí z partnerskej školy ZŠ Odry, ČR 5. – 6. tr. 

5. 6. 2019 Žiacka konferencia – prezentácia žiackych projektov 5. – 9. tr. 

17. 6. 2019 Výlet do Bojníc, návšteva ZOO 9. tr. 

21. 6. 2019 Turistická vychádzka 5. – 8. tr. 

24. 6. 2019 Zhodnocovanie biologického odpadu—beseda  1.—8. tr. 

26. 6. 2019 Slávnostné vyhodnotenie školského roka 1. – 9. tr. 

26. 6. 2019 Dobrodružstvo vo filmovom archíve – muzikál  verejnosť 

28. 6. 2019 Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 1. – 9. tr. 

ŽIACKA KONFERENCIA 

Projektove  vyuc ovanie a prezentac ne  zruc nošti u z iakov rozví jame na vyuc ovací ch hodina ch poc aš cele ho ro-
ka ako šu c ašť vyuc ovacieho procešu. Vyvrcholení m ty chto aktiví t je Z iacka konferencia, ktora  je prehliadkou 
vyštu pení , projektov a prí špevkov z iakov š cieľom prezentovať nielen vy šledky švojej pra ce, ale aj zí škať šku -
šenošti š vyštupovaní m na verejnošti a obhajovať vy šledky individua lnej alebo kolektí vnej u lohy. Z iacka kon-
ferencia ša v tomto š kolškom roku niešla v duchu te my Š port, š ktorou ša popašovali z iaci 5. – 9. triedy pod 
vedení m švojich vyuc uju cich. Diva ci videli špolu 8 prí špevkov š ro znymi te mami. Piataci na š preniešli do šta-
roveke ho Gre cka a predviedli, ako ša šu ťaz ilo na olympijšky ch hra ch. V minulošti šme ša ocitli aj šo šiedmac -
kami, ktore  ša zaoberali uz  takmer zabudnuty mi detšky mi hrami. Na niektore  š portove  dišciplí ny z pohľadu 
fyziky ša detailnejš ie pozreli šiedmaci. V š pecia lnom prí špevku pa na riaditeľa mali vš etci moz nošť zištiť, ake  
funkcie vyuz iteľne  pri š porte aj bez ny ch fyzicky ch aktivita ch umoz n uju  šmartfo ny a inteligentne  hodinky. De-
viatac ky prezentovali vy šledky prieškumu š portovy ch aktiví t z iakov 5. – 9. triedy, š ieštaci ša zaoberali š porto-
vy mi vy konmi niektory ch zvierat. O šmaci ša venovali špracovaniu hišto rie futbalove ho klubu v Byštric anoch 
a moz noštiam š portovania na š kolšky ch a obecny ch š portoviška ch. Fina lovy m vyštu pení m konferencie bola 
uka z ka netradic nej loptovej hry kimball, ktoru  na ihrišku predviedli deviataci. 



NÁVŠTEVA V ZŠ ODRY, ČESKÁ REPUBLIKA 

Do partnerškej š koly v Č eškej republike ša v 
tomto š kolškom roku vybralo v šeptembri 2018 
na na vš tevu 16 piatakov a š ieštakov. Okrem 
špozna vania novy ch kamara tov mali dni vyplne-
ne  aj prehliadkou mešta a mieštneho mu zea - 
Katovne šo zaují mavy m vy kladom šprievodcov. 
Na vy lete do Oštravy ša z iaci vo Švete techniky 
premenili na forenzny ch detektí vov, ktorí  š po-
mocou modernej techniky a Šherlocka Holmeša 
š Dr. Watšonom pomohli odhaliť a dolapiť pa -
chateľa lu pez nej vraz dy. Vo voľnoc ašovom area -
li v Toš oviciach ša vybla znili na bobovej dra he a 
iny ch atrakcia ch a vec er patril šu ťaz ny m š porto-
vy m aktivita m š mieštnymi z iakmi. (I. Placha ) 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

V štredu 26. šeptembra 2018 ša opa ť uškutoc nili aktivity k Euro pškemu dn u 
jazykov, zamerane  na 100. vy roc ie ukonc enia 1. švetovej vojny a vznik Č eš-
košlovenška. U lohy pre z iakov 5. - 9. triedy boli venovane  ty mto vy znamny m 
vy roc iam a ich vy znamu pre na rody štrednej Euro py. Okrem jazykov na ro-
dov by valej Raku ško-Uhorškej monarchie ša deti dozvedeli aj okolnošti vzni-
ku novy ch š ta tov, š ta tne hymny, ale aj typicke  jedla  na rodny ch kuchy n  v ori-
gina lnych jazykoch. Vy šledky švojej pra ce po cele  dopoludnie zaznamena vali 
na na štenku, kde poštupne vznikla mapa Raku ško-Uhorška aj novy ch š ta tov 
špolu šo za kladny mi informa ciami o nich. (E. Mendelova ) 

ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA 

Piatok 28. šeptembra 2018 ša š kolšky  
area l zmenil na veľke  š portoviško, na 
ktorom ša uškutoc nili šu ťaz e š kolškej 
olympia dy. Zu c aštnení  š portovci - z ia-
ci 1. - 9. triedy -  ši pri šla vnoštnom 
otvorení  vypoc uli olympijšku  hymnu 
a po zapa lení  olympijške ho ohn a a 
šľube š portovcov a rozhodcov pred 
olympijškou vlajkou ša uz  rozbehli 
za polenia v jednotlivy ch dišciplí nach. 
(K. Šteiner) 

PROGRAMUJEME 
S BALTÍKOM 

V dn och 5. a 8. 10. 
2018  pozvali ma-
lí  i veľkí  z iaci – 
Baltí kovci š vedu -
cou poc í tac ove ho 
kru z ku  rodic ov, priateľov š koly na špoloc ne  štretnutie. 
Uškutoc nilo ša v 4. triede, kde deti predštavili rodic om 
šoftve r Baltie proštrední ctvom kra tkej prezenta cie. Po-
vedali, komu je urc eny , v aky ch u rovniach ša v n om pra-
cuje, c o poškytuje, aky ch šu ťaz í  ša zu c aštn uju . Potom 
prakticky uka zali rodic om, aky m špo šobom funguje, z e 

ša mo z u hrať a uc iť za roven . Š radošťou odpovedali rodic om na ich zvedave  ota zky. Uka zali im niekoľko 
švojich projektov, ktore  š hrdošťou prezentovali. Pochva lil ša diplomami, ktore  zí škali v minulom š kolškom 
roku z okrešny ch, krajšky ch i medzina rodny ch ko l. Deti ša zahrali na škutoc ny ch c arodejní kov – Baltí kov 
a vyšku š ali rodic ov, c i zvla dnu pra cu v najjednoduchš ej u rovni. (K. Luka c ova ) 



JABLKOVÉ RADOSTI 

V priebehu šeptembra  naš i z iaci navš tí vili  šad v area li mater-
škej š koly. Keďz e v tomto roku na š prí roda obdarila nadprie-
mernou u rodou jabl k, rozhodli šme ša vyrobiť špolu š deťmi 
z nazbierany ch plodov jablkovu  š ťavu. Ovocie šme zaviezli do 
mieštnej muš ta rne, kde na m za hradka ri z prinešeny ch jabl k 
vylišovali chutnu  bioš ťavu bez  chemicky ch konzervantov. (A. 
Šteinerová)  

ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA V ZÁHRADE 

V ju ni 2018 zí škala za kladna  š kola financ ne  pro-
štriedky v ra mci zameštnanecke ho projektu Šlo-
venšky ch elektra rní  a.š. a nada cie Pontiš Uka z te ša 
v lepš om švetle, ktore ho cieľom bola rekultiva cia 
nevyuz í vane ho š kolške ho polí c ka na relaxac nu  
zo nu šo škra š ľuju cimi prvkami. Na vrh okrašnej 
za hrady bol v hlašovaní  verejnošti u špeš ny  a na 

projekt š kola zí škala v dvoch c aštiach špolu 1 343 €. Od ju na 
do okto bra 2018 tak poštupne vznikala v area li š koly nova  
za hrada š okrašnou vy šadbou dreví n, kvitnu cich trvaliek, 
cibuľoví n a tra v, ktore  budu  kvitnu ť poštupne cely  rok 
v šegmentoch podľa roc ny ch období .  Za špolupra cu na pro-
jektovej prí prave a pra ci na za hrade ďakujeme Ja novi Čifrí -
kovi, zameštnancovi ŠE – ENO, ktory  projekt podporil, Vladi-
mí rovi Urbanovi za špolupra cu pri štavebno-technickom 
rieš ení , obci Byštric any za poškytnutie materia lnej pomoci, 
zameštnancom š koly a z iakom 7. – 9. triedy za aktí vnu pra cu 
pri budovaní  a vy šadbe za hrady. (I. Placha )  

POĎME SPOLU ZA KNIŽKAMI 

Okto ber je nie len Mešiacom u cty k štarš í m, ale i Medzina rodny m mešiacom š kolšky ch kniz ní c. Pri tejto prí le-
z itošti šme pre deti z MŠ , z iakov Š KD a z iakov 1.-4.roc ní ka pripravili za z itkove  podujatie z rí š e doma cich zvie-
rat. Z iaci zo za ujmove ho kru z ku Vš etkovedko  vš etky m zahrali divadielko „Keď šom ja šlu z il...“ Okrem toho ša 
naš i najmenš í  zahrali pohybove  hry a vypoc uli ši prí behy  o doma cich zvieratka ch. Štarš í  z iaci ša dozvedeli 
zaují mavošti zo šveta kní h a v ra mci rozvoja c itateľškej gramotnošti odcha dzali z kniz nice z plnou na ruc ou 
kní h. Tretiaci ši vybrali Zlaty  kľu c ik, š tvrta kov zaujala kniz ka Šmely  zajko. (Ľ. Frun ova ) 

ŠKOLA V PRÍRODE DEMÄNOVSKÁ DOLINA 
V dn och 3.- 7. ju na 2019 z iaci 2.-4. tr. zaz ili kra šny ty z den  
v šrdci prí rody Dema novškej doliny. Okrem za z itkove ho 
vyuc ovania deti špozna vali kra šy Na rodne ho parku Ní z-
kych Tatier. Uc arovala im na dhera Vrbicke ho pleša š kac -
kami, vycha dzka k lanovke pod Čhopkom. Veľmi peknu  
tu ru šme abšolvovali k šymbolicke mu cintorí nu Štodo lkya 
navš tí vili šme aj Dema novšku  ľadovu  jaškyn u. Okrem ran-
ny ch rozcvic iek za vešelej hudby, abšolvovali veľa aktiví t 
pre zvedave  deti, ktore  chcu  šku mať, hľadať, c i objavovať 
nove  veci. Prišpel k tomu aj animac ny  program Podmoršky  
švet, kde na vy pravnej lodi štretli pira tov, nauc ili ša na -
morní cke triky, viazanie na ramkov, zašu ťaz ili ši v prete-
koch tuc niakov, pod morškou hladinou hľadali štrateny  
poklad. Vec erne  programy, kví zy, tvorive  dielne c i opekac -
ka podporili tí move  šnaz enie a radošť detí .  (I. Zvalova )   

DETSTVO NAŠICH STARÝCH RODIČOV 

Pri prí lez itošti MDD z iaci 1. štupn a prijali pozva-
nie od mieštnej organiza cie klubu do chodcov, 
ktorí  pre nich pripravili divadelne  predštavenie 
„Ako ša z ilo kedyši“.  Šladky m prekvapení m boli 
c erštve  makovní ky, kakaovní ky, lekva rove  buch-

ty, c i tva-
rohove  
kola c iky. 
Šu c ašťou 
podujatia 
bola šu -
ťaz  š 
ďalš ou 
šladkou 
odmenou. 



SVETOVÝ DEŇ SPORENIA 

Na pošledny  okto brovy  den  pripada  Švetovy  den  špore-
nia. V pondelok 29. okto bra 2018 ša Dn u šporenia veno-
vali aj naš i z iaci. Prva ci ša  hrali a proštrední ctvom hra-
vej prezenta cie štretli š Dra c ikom Eura c ikom, š ktory m 
plnili jednoduche  u lohy a na papier zaznamena vali, na 
c o by ši chceli ušporiť peniaz ky. Druha ci ša na matema-
tike hrali, rieš ili šlovne  u lohy a rozmy š ľali, koľko uš et-
ria, ak by naku pili vš etko, c o ši vymyšlene  poštavy 
v u loha ch z elaju . Tretiaci ša na anglickom jazyku zahrali 
na obchod. Komunikovali po anglicky, rozš í rili ši za -
kladnu  šlovnu  za šobu o nove  fra zy. Najdo lez itejš ie vš ak 
bolo, koľko pen azí  ši ušporili a c i ich na kup je nevy-
hnutny  pre z ivot. Š tvrta ci ša v kra tkošti obozna mili 
š ty m, c o znamena   pojem  šporenie, do vod šporenia, 
koľko šporiť, aky m špo šobom je moz ne  šporiť. Na pra-
covnom vyuc ovaní  vyrobili a dotvorili pokladnic ky a 
trezory na bezpec ne  uloz enie pen azí . (K. Luka c ova ) 

STARŠÍ ČÍTAJÚ MLADŠÍM 

V ra mci aktivity „Štarš í  c í taju  mladš í m“ ša dn a 21. 
novembra 2018 štretli z iaci 9. roc ní ka (Anto nia 
Kytkova  a Vivien Radošova ) šo z iakmi 1. roc ní ka 
na hodine c í tania a vy tvarnej vy chovy, aby špo-
loc ne prenikli do fanta zie knihy Jarošlava Č apka 
O pší c kovi a mac ic ke. Štarš ie z iac ky mali moz -
nošť precvic iť ši švoje teoreticke  poznatky 
o prozodicky ch vlaštnoštiach rec i priamo v praxi 
a predc í taní m prí behu Ako pší c ek š mac ic kou 
piekli tortu na meniny prebudili v mladš í ch z ia-
koch fanta ziu a umelecke  cí tenie. Z iaci 1. triedy 
švoje poštrehy a vní mave  poc u vanie zhmotnili 
do umeleckej podoby krešlení m vypoc ute ho prí -
behu. Dn a 23. novembra 2018 v duchu tejto akti-
vity navš tí vili z iaci 7. tr. (Dominika Dobiš ova , 
Filip Matiaš ko, Luka š  Zahoranšky ) z iakov 2. tr., 
aby ši vďaka prí behom o pší c kovi a mac ic ke pre-
cvic ili zruc nošť poc u vanie š porozumení m. Šied-
maci v ra mci litera rnych zruc noští  preuka zali 
švoje šchopnošti v dramatiza cii rozpra vkove ho 

textu a umoz nili tak švojim mladš í m špoluz iakom 
lepš ie vní mať kra šy a hodnoty knihy O pší c kovi 
a mac ic ke. (Z. Horniakova ) 

ANJELSKÁ ŠKOLA 

Vo š tvrtok 13. 12. 2018 ša kultu rny dom v Byštric anoch 
zaplnil diva kmi, ktorí  boli zvedaví  na nove  muzika love  
predštavenie š te mou Vianoc. Pedago govia a z iaci za -
kladnej š koly pripravili pre rodic ov, štary ch rodic ov aj 
špoluobc anov vešelu  uka z ku vyuc ovania v anjelškej 
š kole kdeši na šamom kraji neba. Šo za ujmom šme šle-
dovali, c i ša anjelšky m z iakom aj uc iteľom podarí  za-
chra niť š kolu pred zatvorení m, ktory m pohrozila prí š-
na a nekompromišna  pani inš pektorka. Nakoniec ša 
vš ak vš etko dobre škonc ilo a anjelška  š kola bude fungo-
vať ďalej celu  vec nošť! (I. Placha ) 



CESTA DO KRÁĽOVSTVA KNÍH 

Niet azda c loveka, ktory  by tu to ceštu neabšolvoval a ne-
zaz il š knihou niec o zaují mave . Mohli ša o tom prešvedc iť 
mladš í  z iaci, ktorí  dn a 22. marca 2019 navš tí vili kniz nicu. 
Dozvedeli ša zaují mavošti z ľudovej šlovešnošti naš ich 
predkov. Nac reli šme do truhlice š jarny mi zvyklošťami a 
obyc ajmi, nauc ili ša ľudove  riekanky, vyc í tanky, preka rac -
ky. Priblí z ili šme ši kra šny a zaují mavy  zvyk vyna š ania 
Moreny. O Morene šme nielen hovorili, ale šme ši ju aj vy-
robili a za špevu šme ju v šprievode obcou vyniešli, a ty m 
zahnali zimu a priví tali jar. (Ľ. Frun ova ) 

DEŇ VODY 

V ra mci jednotlivy ch vyuc ovací ch 
predmetov z iaci zí škavali informa -
cie šu višiace š nevyhnutnošťou 
exištencie vody proštrední ctvom 
pracovny ch lištov, gramaticky ch 
cvic ení , meto dou cinquain, vytva ra-
li pojmovu  mapu, akronymy na ho-
dina ch anglicke ho jazyka, inš pira -
ciu hľadali aj v prí šloviach a pore-
kadla ch. Na hodina ch matematiky 
rieš ili „mokre  prí klady“. Štarš í  z iaci 
overovali fyzika lne vlaštnošti vody, 
c i kyšlošť vody v potoku Byštry , v 
rieke Nitra a v Handlovke. Poznatky 
špracovali vo forme plaga tov, vy -
tvarny ch pra c, kní h š pu tavy mi prí -
behmi o vode. (J. Slukova ) 

KNIHA JE HRA 
Poc aš Mešiaca knihy ši z iaci 

mohli vyšku š ať rolu špišova-
teľa alebo  iluštra tora a vy-

tvoriť vlaštne  umelecke  die-
la. Vy štavka kní h, od obra z-
kovy ch leporel az  po pu tave  

c í tanie na pokrac ovanie 

švedc í  o tom, z e naš i z iaci šu  
veľmi tvoriví . (Ľ. Frun ova ) 

DEŇ NARCISOV 
Za vš etky ch, ktorí  bojuju  š touto za ker-
nou chorobou – ďakujeme. Nezoštali šte 
ľahoštajní  a pomohli ty m, c o vaš u po-
moc potrebuju . Zapojili šte ša do financ -

nej zbierky organizovanej Ligou proti 
rakovine a podarilo ša na m vyzbierať 
589 eur a 78 centov. Účelom zbierky 
je zí škať financ ne  proštriedky na pod-
poru programov prevencie, vc ašnej 
diagnoštiky a liec by rakoviny, na podpo-
ru vy škumny ch a klinicky ch projektov. 

(J. Sluková) 

NÁVŠTEVA HASIČSKEJ ZBROJNICE 

Pri prí lez itošti šviatku šv. Floria na, patro na hašic ov, šme boli dn a 
6. 5. 2019 pozvaní  na Den  otvoreny ch dverí  k mieštnym hašic om 

DHZ. Z iakom predviedli, 
ako vyzera  za šah od na-
hla šenia poz iaru az  po 
jeho likvida ciu. Zozna mili 
na š š vybavení m hašic -
šky ch a ut a š hašic škou 
technikou. Z iakov upu tala 
aj zbierka ví ťazny ch po-
ha rov, ktory mi ša mo z u 
hrdiť naš i hašic i. (Ľ. Fru-
ňová) 



5. ŠTRETNUTIE ŠLOVANŠKÝ ČH UČ ITEĽOV, POĽŠKO 

Vza jomne  štretnutia uc iteľov z partneršky ch š ko l (ZŠ  Odry – Č R, Šzkola 
podštawowa Kuz nia Raciborška – PR, ZŠ  š MŠ  Byštric any – ŠR) pokrac o-
vali piatym štretnutí m a na vš tevou š koly a mešta v Poľšku, ktore  ša uš-
kutoc nilo 10. – 12. ma ja 2019. Hlavnou te mou tohtoroc ne ho štretnutia 
bola vy mena šku šenoští  šo zac len ovaní m z iakov šo š pecia lnymi vy chov-
ny mi a vzdela vací mi potrebami do bez ny ch š ko l. V poľškej za kladnej š ko-
le šme mali moz nošť prezrieť ši š pecia lnu uc ebn u pre individua lnu pra cu 
š pecia lneho pedago ga š integrovany m z iakom, ro zne uc ebne  pomo cky 
pre elimina ciu poru ch uc enia, vyšku š ali šme š pecia lnopedagogicke  
a terapeuticke  uc ebne  pomo cky. V diškušii ši uc itelia i vychova vatelia 
vymenili šku šenošti š inkluzí vnym vzdela vaní m a š pra cou a pomocou 
ašištentov uc iteľa na vyuc ovací ch hodina ch. Okrem te m pedagogicky ch 
šme vš ak mali c aš aj na špozna vanie okrešne ho mešta Raciborz, 
v ktorom šme navš tí vili mieštny kaš tieľ š expozí ciou k hišto rii š ľachtic-
ke ho rodu Raciboršky ch, a vlaštivedno-hištoricke  mu zeum mešta 
a tamojš ieho regio nu. Š portovo naladení  u c aštní ci štretnutia vyuz ili šl-
nec ne  poc ašie na adrenalí novejš í  kajakovy  šplav rieky Odry. Štretnutie ša 
niešlo v priateľškej atmošfe re, naš i poľškí  hoštitelia pripravili pre švojich 
zahranic ny ch kolegov peštry  a zaují mavy  program. Vš etci u c aštní ci ša uz  
teraz teš ia na 6. štretnutie v roku 2020, kedy priví tame c ešky ch 
a poľšky ch pedago gov v Byštric anoch. (I. Placha ) 

PO STOPÁCH MALÉHO PRINCA  

Prepojiť švet došpely ch šo švetom detí  šme ša šnaz ili poc aš š kolške ho litera rneho projektu Po štopa ch Male ho 
princa. Čieľom projektu bola podpora c itateľškej gramotnošti na I. aj II. štupni a pošilnenie medzipredmeto-
vy ch vzťahov šlovenške ho jazyka š matematikou, geografiou, anglicky m jazykom c i vy tvarnou vy chovou. 
Projekt Maly  princ ša realizoval v dn och 6. – 7. 5. 2019, kedy ša z iaci š koly na ro znych u rovniach c itateľškej 
gramotnošti zoznamovali š litera rnym textom z knihy Maly  princ od švetozna meho francu zškeho autora Anto-
ina de Šaint-Exupe ryho. Z iaci v priebehu projektu porovna vali litera rny text š odborny mi informa ciami z bio-
lo gie,  šku šili ši hru geocaching a pra cu š GPŠ naviga ciou, prepa jali informa cie z textu š geografickou orienta ci-
ou v tere ne. V šu višlošti š litera rnym textom rieš ili matematicke  u lohy a rozš irovali ši šlovnu  za šobu vďaka 
pra ci š anglickou verziou Male ho princa. Vš etky vyš š ie špomenute  c innošti boli špreva dzane  kreatí vnym tvo-
rení m – vy roba tien ovej lampy, origami ruz e, origami lí š ka, krešby ovec iek a ro zne podobizne Male ho princa 
oc ami najmenš í ch, komikšovy  had.  (Z. Horniakova ) 



SÚSTREDENIE ZÁUJMOVÝCH 
ÚTVAROV, NÁMESTOVO 

Z iaci 5. az  9. triedy prez ili ty z den  od 
20. ma ja do 24. ma ja 2019 na šu š-
tredení  za ujmovy ch u tvarov v hote-
li Študnic ka v Na meštove, priamo 
na brehoch Oravškej priehrady. Ho-
ci poc ašie prí liš  neprialo aktivita m 
vonku a š portovy m hra m, zabavili 
šme ša aj vnu tri pri ro znych rela-
xac ny ch a za bavny ch hra ch. Č aš šme venovali pozna vaniu okolia, veľmi aktí vne 
pracovali kru z ky muzika lovy , špeva cky, Tvorivy  švet a kru z ky šo š portovy m za-
meraní m. Nezabudli šme ani na uc enie, aby ty z dn ovy  vy padok zo š koly nebol vy -
razny . Pre vš etky ch z iakov 
bola za z itkom plavba loďou 
po Oravškej priehrade a 
na vš teva Šlanicke ho oštrova. 
Poc aš vš etky ch dní  a aktiví t 
z iaci šu ťaz ili medzi šebou v 
piatich zmieš any ch tí moch, 

c í m ša upevn ovali vzťahy nielen v triednych kolektí voch, 
ale aj medzi vekovo ro znymi škupinami. (I. Placha ) 

ÚČELOVÉ CVIČENIE 

Vo š tvrtok 25. aprí la 2019 ša v za kladnej š kole uškutoc nilo u c elove  cvic enie, 
ktore  šme pripravili v špolupra ci š VU  1056 Zemianške Koštoľany a DHZ Byštri-
c any. Na o šmich štanoviš tiach ši z iaci precvic ili a nauc ili ša zruc nošti potrebne  
na rieš enie mimoriadnych šitua cií , za kladne  c innošti pri ochrane zdravia a z ivo-
ta, špolupra cu v tí me. Prí šluš ní ci Ozbrojeny ch ší l ŠR pripravili u lohy na tí movu  
pra cu, za chranu a prešun zranenej ošoby, prakticku  uka z ku arma dneho vy štroja 
a uka z ku techniky. Na hašic škom štanoviš ti ša z iaci nauc ili obšluhovať hašiaci 
prí štroj a šu ťaz ili v hašic škej š portovej dišciplí ne. Na ďalš í ch štanoviš tiach oš et-
rovali zranene ho špoluz iaka a nacvic ili ši z ivot zachran uju ce c innošti pomocou 
figurí ny, štrieľali zo vzduchovky a preuka zali š portovu  zdatnošť a obratnošť pri 
zdolaní  preka z kovej dra hy v telocvic ni. Na vš etky ch štanoviš tiach boli vy kony 
zmieš any ch druz štiev bodovane  a na za ver u c elove ho cvic enia šme tak mohli 
vyhla šiť aj najlepš ie tí my špomedzi mladš í ch aj štarš í ch z iakov.  (I. Placha ) 

DOBRODRUŽSTVO VO FILMOVOM ARCHÍVE 
Za ver š kolške ho roka je v š kole vz dy v znamení  uši-
lovnej a intenzí vnej pra ce, v tomto š kolškom roku 
eš te vyštupn ovanej na cvikom nove ho š kolške ho 
muzika lu Dobrodruz štvo vo filmovom archí ve. 
Predštavili ša v n om hlavne konc iaci z iaci 9. triedy, 
ktorí  švojim špoluz iakom zo š koly, ale aj rodic om a 
verejnošti,  zahrali 26. ju na 2019 vešele  aj pouc ne  
divadlo o špolupatric nošti a vza jomnej pomoci aj pri 
plnení  nezvyc ajny ch u loh. (I. Placha )  


