


Základné údaje o škole 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Bystričany 

Zriaďovateľ školy:    obec Bystričany 

Riaditeľ školy:    Mgr. Kamil Šteiner 

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: PaedDr. Ivana Plachá, PhD. 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Jana Švecová 

Počet žiakov ZŠ:    130 

Počet žiakov MŠ:    36  

Predsedníčka:     Mgr. Jana Sluková 

Pedagogickí zamestnanci:  Marcela Sluková 

Ostatní zamestnanci:   Jarmila Mlčuchová 

Zástupcovia rodičov ZŠ a MŠ: Jana Kováčiková, Mgr. Zuzana Kytková Babničová, 

       Lucia Mištinová, Rastislav Svaček 

Zástupcovia zriaďovateľa:  Anna Bajzíková, Soňa Dudášová, Ing. Ľubica        

       Gogorová, Ján Pastierik 

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany 

Predseda:     Marek Vrbovský 

Členovia:     Ivana Boboková, Miloš Gašparovič, Ing. Juraj Išky,    

       Alexandra Kobesová, Jana Matiašková, Ľubica  

       Plevková, Ing. Andrea Radosová, Andrea Srncová, 

       Vladimír Urban, Monika Valentková 

Elokované pracoviská 

Súkromná základná umelecká škola Prievidza 
Tanečný odbor (scénický tanec) 

Vyučujúca:     Katarína Konušíková, DiS. art. 

Počet žiakov:     14 

Hudobný odbor (hra na keyboard, hra na flautu, spev) 

Vyučujúci:      Mgr. Libor Plevka 

Počet žiakov:      22 

 

Súkromná základná umelecká škola Ars Academy Veľké Uherce 
Výtvarný odbor 

Vyučujúca:     Veronika Fábryová, DiS. Art. 

Počet žiakov:     10 



Zamestnanci ZŠ 

Pedagogickí 

Mgr. Kamil Šteiner   riaditeľ školy 
      vyučoval: informatika 5.—9. tr., telesná a športová výchova 8.—9. tr.  
      dievčatá 

PaedDr. Ivana Plachá, PhD.    zástupkyňa riaditeľa 

      vyučovala: fyzika 6.–9. tr., nemecký jazyk 7.–9. tr., technika 5.–7. tr. 

 

Mgr. Simona Bieliková  asistentka učiteľa, vychovávateľka ŠKD II. 

Mgr. Martina Drexlerová triedna učiteľka 5. tr. 
      vyučovala: biológia 5.—9. tr., geografia 5.—6., chémia 7.—8. tr., ob- 
      čianska náuka 6.—8. tr.,ekonomika domácnosti 5.—6. tr.,svet práce 8.—
      9. tr.,technika 9. 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., hudobná výchova 2. tr., telesná výchova 2. tr.,  
      etická výchova 1.—4. tr., etická výchova 5.—8. tr. 

Mgr. Klaudia Lukáčová  triedna učiteľka 3. tr., koordinátorka finančnej gramotnosti 
      vyučovala: slovenský jazyk 3. tr., matematika 3. tr., hudobná výchova 
      3. tr., výtvarná výchova 3. tr., pracovné vyučovanie 3. tr., informatika 3.
      —4. tr., anglický jazyk 2.—3. tr., výtvarná výchova 5. tr. 

Mgr. Eva Mendelová  triedna učiteľka 8. tr., koordinátorka multikultúrnej výchovy 
      vyučovala: anglický jazyk  5.—9. tr., dejepis 5. tr., geografia 7.—9. tr. 

Katarína Pastieriková  vychovávateľka ŠKD II. 

Mgr. Libor Plevka   vyučoval: hudobná výchova 5.—7. tr., výchova umením 8. tr. 

Mgr. Peter Schmidt   triedny učiteľ 9. tr., koordinátor prevencie a bezpečnosti 
      vyučoval: dejepis 6.—9. tr., telesná výchova 3. tr., telesná výchova 5.—
      7. tr.,  8.—9. tr. chlapci, náboženská výchova 1.—9. tr.  

Mgr. Jana Sluková   triedna učiteľka 1. tr., vedúca školskej knižnice, koordinátorka  aktivít 
      zdravého životného štýlu 
      vyučovala: slovenský jazyk 1. tr., matematika 1. tr., prvouka 1. tr., hu-
      dobná výchova 1. tr., výtvarná výchova 1. tr., telesná výchova 1. tr. vý- 
      tvarná výchova 6. tr. 

Mgr. Andrea Šteinerová  triedna učiteľka 7. tr., kariérna poradkyňa, koordinátorka environ- 
      mentálnych aktivít 
      vyučovala: matematika 5.—9. tr., chémia 9. tr. 

Mgr. Miroslava Tekely  triedna učiteľka 6. tr., koordinátorka čitateľskej gramotnosti 
      vyučovala: slovenský jazyk 5.—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., 
      prírodoveda 3.—4. tr., výtvarná výchova 7. tr. 

Nepedagogickí 

Ľudmila Čatlošová    kuchárka  
Marta Gašparovičová   upratovačka  
Miroslava Katuščáková  vedúca školskej jedálne ZŠ, MŠ 
Helena Legéňová    kuchárka  
Jarmila Mlčuchová    hlavná kuchárka  
Ing. Dana Paprancová   ekonómka  
Elena Pilchová    účtovníčka 
Mária Sliepková    upratovačka  
Pavel Sluka    školník 



Zamestnanci MŠ 

Pedagogickí 
Jana Švecová    zástupkyňa riaditeľa pre MŠ  
Bc. Helena Kasalová   učiteľka  
Margaréta Obžerová   učiteľka  
Marcela Sluková   učiteľka 
 

Nepedagogickí 
Helena Bohušová    kuchárka 
Miroslava Švecová   upratovačka 

Oslávili sme 50. výročie otvorenia základnej školy 

Od začiatku školského roka sme sa v škole intenzívne pripravovali na oslavu 50. výročia otvorenia 
základnej školy. Vo štvrtok 7. decembra 2017 sa brány školy otvorili pre vzácnych hostí - bývalých 
učiteľov a nepedagogických zamestnancov, vedenia partnerských škôl z Česka a Poľska, vedenie 
obce, členov rady školy, rady rodičov a ďalších hostí. V škole sme pripravili výstavu starých učeb-
ných pomôcok a učebníc, kroník školy a pionierskej organizácie, fotoalbumov, trofejí získaných 
žiackymi a mládežníckymi hasičskými družstvami. Hostia si mohli prezrieť vynovené školské trie-
dy, odborné učebne, hygienické zázemie, kabinety s novými učebnými pomôckami. Na spoločnom 
stretnutí v kultúrnom dome boli bývalí aj súčasní zamestnanci ocenení ďakovnými listami a pa-
mätnými listami z rúk starostu obce Vojtecha Bartoša a riaditeľ školy Mgr. Kamil Šteiner odo-
vzdal ďakovné listy spolupracujúcim organizáciám a partnerským školám. O program sa postarali 
žiaci školy predstavením muzikálu Škola naša milá, ktorý previedol divákov školským vzdeláva-
ním v minulosti, pripomenul divákom atmosféru pri otvorení školy a ukázal aj radosti a starosti 
dnešnej školy. Čas bol aj na vzájomné rozhovory, spomínanie na minulé časy, zážitky zo školských 
lavíc, porovnávanie so súčasnosťou aj plány do budúcnosti.  

Starosta obce Vojtech Bartoš pri odovzdávaní ďakovných listov 
bývalým pedagógom: Zuzane Staňovej, Marte Polákovej, Lýdii 
Dudášovej a Mgr. Márii Linhartovej.  

Pamätáte si ešte na pionierske časy? Spomienku na 
roky minulé priniesli žiaci v muzikálovom výstupe. 

 

Do našej muzikálovej školy zavítali aj Ľudevít Štúr s Adelou 
Ostrolúckou. V rozhovore s prekvapením zistili, že v dneš-
ných školách sa vyučuje po slovensky! 

Na pódiu zazneli aj rezké slovenské rytmy a tanec v podaní 
žiačok školy. 



Triedy v školskom roku 2017/2018 

trieda 
stav žiakov 
k 1. 9. 2017 

stav žiakov 
k 30. 6. 2018 triedny učiteľ / triedna učiteľka 

1. 20 20 Mgr. Jana Sluková 

2. 10 10 PaedDr. Ľubica Fruňová 

3. 16 16 Mgr. Klaudia Lukáčová 

4. 14 14 Mgr. Iveta Zvalová 

5. 15 16 Mgr. Martina Drexlerová 

6. 11 11 Mgr. Miroslava Tekely 

7. 14 15 Mgr. Andrea Šteinerová 

8. 16 16 Mgr. Eva Mendelová 

9. 12 12 Mgr. Peter Schmidt 

ŠKD I. 25 22 Katarína Pastieriková 

ŠKD II. 23 16 Mgr. Simona Bieliková 

Osobitný spôsob školskej dochádzky (v zahraničí) bol povolený siedmim žiakom v 1., 3., 5., 6. a 9. triede. 

V priebehu školského roka došlo k zmenám v počte žiakov, ktoré boli spôsobené zmenou bydliska žiakov 

alebo prestupom na inú školu.  

Učiteľský zbor v školskom roku 2017/2018 

Horný rad zľava: Mgr. Libor Plevka, Mgr. Iveta Zvalová, Mgr. Andrea Šteinerová, Mgr. Simona Bieliková, PaedDr. 

Ivana Plachá, PhD., Mgr. Peter Schmidt, Mgr. Kamil Šteiner 

Dolný rad zľava: Mgr. Eva Mendelová, Mgr. Martina Drexlerová, PaedDr. Ľubica Fruňová, Mgr. Miroslava Tekely, 

Mgr. Jana Sluková, Katarína Pastieriková 

Chýba: Mgr. Klaudia Lukáčová  



1. trieda 

Zadný rad zľava: Mgr. Jana Sluková, Michal Ďuriš, Alexandra Plevková, Ida Galbavá, Mária Gálusová, Viktória Ferejová, 
Lucia Mištinová, Laura Radosová, Sabína Bartová, Marco Vrbovský 

Predný rad zľava: Tomáš Gogora, Rebeka Matiašková, Lilien Gašparovičová, Karin Chudá, Zoja Dadová, Ema Kobesová, Ema 
Urbanová, Natália Birošíková, Marko Kocmál, Lukáš Psotný 

2. trieda 

Horný rad zľava: Dominika Plachá, Ivan Radosa, Jakub Hruboš, Filip Pravda  

Dolný rad zľava: Eliáš Bobok, Viktória Mikulová, Nela Bartová, Filip Sapár  

Chýba: Vanesa Kováčiková, Miroslav Denis Pokrývka  



3. trieda 

4. trieda 

Horný rad zľava: Lukáš Jozef Gavliak, Erik Gašparovič, Mgr. Klaudia Lukáčová, Tomáš Hanko, Michal Škoda, Dávid 
Vrábel, Timotej Pastierik, Matúš Gálus, Tomáš Kochan 

Dolný rad zľava: Karin Psotná, Linda Murtiniová, Eliška Plevková, Romana Kutišová, Viktória Katinová  

Chýba: Timur Gono 

Horný rad zľava: Mgr. Iveta Zvalová, Alexander Gašparovič, Dominik Vida, Lukáš Škoda, Samuel Demeter, Marko 
Papranec, Marek Chudý, Jaroslav Matoušek, Kristián Kobes 

Dolný rad zľava: Adriána Bartová, Ema Mazánová, Michaela Sluková, Nela Dudášová, Ema Šteinerová, Maria Gaš-
parovičová 



5. trieda 

6. trieda 

Horný rad zľava: Mgr. Martina Drexlerová, Filip Pastierik, Adam Barta, Martin Vrtiel, Rastislav Sárička, Samuel Barta, 

Samuel Dodok, Martin Kiripolský, Miroslav Mikula 

Dolný rad zľava: Eva Mištinová, Lea Hanková, Paulína Gálusová, Gréta Gavliaková, Dominika Hutárová  

Chýba: Adam Hudec 

Horný rad zľava: Adam Vrbovský, Filip Išky, Filip Oršula  

Dolný rad zľava: Filip Matiaško, Lukáš Zahoranský, Veronika Kytková, Mgr. Miroslava Tekely  

Chýba: Sofia Gonová, Dominika Dobišová, Patrik Katina  



7. trieda 

8. trieda 

Horný rad zľava: Martin Valentko, Maximilián Barta, Marko Adamec, Mário Radosa, Ján Táska, Matúš Škoda, Jakub Išky, 

Marián Šebora, Matúš Valko, Mgr. Eva Mendelová 

Dolný rad zľava: Vivien Radosová, Mária Ľachká, Kristína Šteinerová, Klaudia Zahoranská, Antónia Kytková, Nina Radoso-

vá, Naďa Radosová 

Horný rad zľava: Mgr. Andrea Šteinerová, Denis Křepela, Pavol Svítok, Matej Strúčka, Tomáš Radosa, Jakub Kielar, 

Lukáš Plevka, Adrián Radosa, Filip Gašparovič 

Dolný rad zľava: Michaela Škodová, Vladimíra Urbanová, Sofia Bartová, Laura Matušková, Karolína Pravdová  

Chýba: Lucia Kochanová, Patrik Demeter 



9. trieda 

Školský klub detí I. oddelenie 

Horný rad zľava:  Martin Lampert, Vratko Bobok, Sarah Nicole Radosová, Eliška Michalíková, Kristián Kollár, Mgr. Peter 
Schmidt 

Dolný rad zľava: Vanesa Holecová, Nikola Plevková, Jozef Valko, Lenka Gašparovičová, Iveta Matoušková  

Chýba: Matúš Kollár  



Externé merania (Testovanie, Komparo) 

Externé merania vychádzajú zo zákona č. 245/2008 (školský zákon) a vykonáva ich Národný ústav certi-

fikovaných meraní vzdelávania prostredníctvom testovacích nástrojov (testy, dotazníky), prípadne sú 

v škole aplikované po rozhodnutí riaditeľa školy a pedagogickej rady. V školskom roku 2017/18  prebehlo 

povinné testovanie žiakov 5. ročníka 22. novembra 2017, testovanie žiakov 9. ročníka bolo 21. marca  

2018. Okrem povinného testovania deviatakov a piatakov sme uskutočnili aj nepovinné testovanie Kom-

paro pre žiakov 8. 9. ročníka 16. novembra 2017 ako prípravu na testovanie. Pre žiakov 4. ročníka bolo 

určené testovanie Komparo, ktoré prebehlo 4. mája 2018. Testovanie Komparo, ktoré robí organizácia 

EXAM testing, je hradené z prostriedkov rodičovského združenia. Prihlasujú sa doň školy a žiaci dobro-

voľne, nie je preto reprezentatívnym porovnávaním úrovne škôl a žiakov.   

Testovanie 9-2018 

Na testovaní sa zúčastnilo 11 žiakov 9. triedy a dosiahli tieto výsledky: 

Slovenský jazyk a literatúra 

maximálny počet bodov    25 

priemerný počet bodov v rámci SR  15,7 

priemerný počet bodov školy  13,8 

úspešnosť v rámci SR    63,0 % 

priemerná úspešnosť školy   55,3 % 

Matematika 

maximálny počet bodov   20 

priemerný počet bodov v rámci SR  11,2 

priemerný počet bodov školy  10,3 

úspešnosť v rámci SR    55,9% 

priemerná úspešnosť školy   51,4 % 

Testovanie 5-2017 

Na testovaní sa zúčastnilo 14 žiakov 5. triedy a dosiahli tieto výsledky: 

Slovenský jazyk a literatúra 

maximálny počet bodov    30 

priemerný počet bodov v rámci SR  18,9 

priemerný počet bodov školy  19,1 

úspešnosť v rámci SR    62,8 % 

priemerná úspešnosť školy   63,6 % 

Matematika 

maximálny počet bodov   30 

priemerný počet bodov v rámci SR  19,4 

priemerný počet bodov školy  20,2 

úspešnosť v rámci SR    64,7 % 

priemerná úspešnosť školy   67,4 % 

Komparo 9 

Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci 9. triedy a dosiahli tieto výsledky: 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 64,6 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 54,8 % 

Percento škôl s horším výsledkom 8,8 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 49,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 44,0 % 

Percento škôl s horším výsledkom 29,8 % 

Najvyššie hodnotený indikátor (oblasť porovnávania) v slovenskom jazyku je primeranosť klasifikácie (10 bodov z 

10), pričom známkujeme miernejšie ako iné školy. 

Najvyššie hodnotené indikátory v matematike našej školy boli: primeranosť klasifikácie (9 bodov z 10), čo znamená, 

že známkujeme našich žiakov v súlade s ich výkonmi, ale súčasne miernejšie ako ostatné školy. 



Komparo 8  

Na testovaní sa zúčastnilo 17 žiakov, z toho 13 ôsmakov a štyria žiaci 7. triedy ako náhrada za chýbajúcich 

žiakov 8. triedy. Dosiahnuté výsledky sú preto ovplyvnené účasťou žiakov z nižšieho ročníka. Testovanie 

Komparo je rozšírené o overovanie vedomostí aj v ďalších predmetoch, ktoré sa v jednotlivých rokoch me-

nia. V školskom roku 2017/2018 sa preto testovali aj biológia a geografia. Špecifikom testovaní Komparo 

je aj test všeobecných študijných predpokladov, ktorým sa nezisťujú vedomosti žiakov získané štúdiom, 

ale schopnosti a predpoklady využiteľné pri vzdelávaní. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 62,8 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 59,3 % 

Percento škôl s horším výsledkom 35,1 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 50,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 50,3 % 

Percento škôl s horším výsledkom 50,9 % 

Biológia 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 48,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 53,4 % 

Percento škôl s horším výsledkom 72,3 % 

Geografia 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 43,6 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 43,7 % 

Percento škôl s horším výsledkom 57,2 % 

Najvyššie hodnoteným indikátorom v slovenskom jazyku v našej škole je primeranosť klasifikácie (10 bo-
dov z 10), ktoré odráža mieru súladu známky žiakov na vysvedčení s ich výsledkami v teste. Vysoké hodno-
tenie znamená, že výsledky žiakov v teste zodpovedajú ich známkam na vysvedčení, ale súčasne známkuje-
me miernejšie ako iné školy. Využitie potenciálu žiakov (8 bodov z 10) a štatistické vyhodnotenie ukazujú, 
že žiaci napísali test zo slovenského jazyka podľa svojich možností. 

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) v matematike našej školy boli: využitie potenciálu 
žiakov (9 bodov z 10), čo znamená, že výkony žiakov zodpovedajú ich možnostiam podľa výsledkov testu 
všeobecných študijných predpokladov a dopadli v teste z matematiky dokonca lepšie, ako by sa dalo očaká-
vať. Primeranosť klasifikácie (8 bodov z 10), čo znamená, že známkujeme našich žiakov v súlade s ich vý-
konmi, ale súčasne miernejšie ako ostatné školy. 

Vo všetkých hodnoteniach (indikátoroch) z biológie bola škola lepšia ako priemerné celoslovenské hodno-
ty. Najvyššie hodnotené oblasti boli primeranosť klasifikácie, využitie potenciálu žiakov, úroveň najlepších 
aj najslabších žiakov (9 bodov z 10) - naši najlepší žiaci patria medzi najlepších aj v rámci SR a naši naj-
slabší žiaci sú najlepší medzi najslabšími. V rámci regiónu aj v rámci SR dosiahla škola hodnotenie 8 bo-
dov z 10, čiže patrí medzi 25 % najlepších škôl. 

Najvyššie hodnotené položky v geografii sú využitie potenciálu žiakov a primeranosť klasifikácie (8 bodov z 
10). Pri porovnaní v rámci regiónu aj v rámci SR sa škola umiestnila tesne nad hranicou 50 %. 

Komparo 4  

Na testovaní v máji 2018 sa zúčastnilo 14 žiakov 4. ročníka. Okrem slovenského jazyka a matematiky žiaci 
písali test z prírodovedy, vlastivedy a všeobecných študijných predpokladov. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 48,6 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 39,1 % 

Percento škôl s horším výsledkom 17,1 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 57,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 57,4 % 

Percento škôl s horším výsledkom 50,1 % 

Prírodoveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 59,1 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 48,6 % 

Percento škôl s horším výsledkom 11,3 % 

Vlastiveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 63,9 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 56,4 % 

Percento škôl s horším výsledkom 24,2 % 



Výsledky žiakov v súťažiach 

 

 
 

Súťaž 
Okresné   

kolo 
Krajské 

kolo 
Vyššia     
úroveň 

Žiaci  Trieda  Pedagóg  

Biologická olympiáda 1 
úspešná 

riešiteľka 
 Kristína Šteinerová 8. Mgr. Šteinerová 

Biologická olympiáda 3   Antónia Kytková 8. Mgr. Šteinerová 

Hviezdoslavov Kubín 1   Adam Vrbovský 6. Mgr. Tekely 

Matematická olympiáda 6   Antónia Kytková 8. Mgr. Šteinerová 

Biologická olympiáda 9   Veronika Kytková 6. Mgr. Drexlerová 

Olympiáda v anglickom 
jazyku 

15   Kristína Šteinerová 8. Mgr. Mendelová 

Technická olympiáda 13   Matúš Kollár, Jozef Valko 9. PaedDr. Plachá, PhD. 

Biologická olympiáda 19   Adam Vrbovský 6. Mgr. Drexlerová 

Matematická olympiáda 19   Filip Išky 6. Mgr. Šteinerová 

Biblická olympiáda 3   
Mário Radosa, Jakub Iśky, 

Paulína Gálusová 
8,. 5. Mgr. Schmidt 

Pytagoriáda úspešný 
riešiteľ   

Adam Barta  

Martin Kiripolský 
5. Mgr. Šteinerová 

Informatická olympiáda 

  

slovenské 

Martin Kiripolský   perc 97 

Filip Išky                  perc 97 

Lukáš Plevka           perc 97  

Filip Pastierik          perc 91 

Lukáš Zahoranský  perc90 

5. 
6. 
7. 
5. 
6. 

Mgr. Šteiner 

Baltie 2018  

2. 
4. 
5. 
7. 

23. 
medzin. 

Timur Gono 

Adam Barta 

Linda Murtiniová 

Ema Šteinerová  

3. 
5. 
3. 
4. 

Mgr. Lukáčová 

Creative Baltie 2017   

5. 

 

10. 
medzin. 

Erik Gašparovič 

Timotej Pastierik 

Adam Barta 

Martin Kiripolský 

3. 
 

5. Mgr. Lukáčová 

Vianoce s Baltíkom  

  1. 

 

 

3. 
medzin. 

Timur Gono 

Tomáš Hanko 

Matúš Škoda 

Ema Šteinerová 

3. 
 
 

4. 
 

Mgr. Lukáčová 

Expert geniality show 

  4. 

5. 

7. 

9. 

12. 

55. 

78. 

96. 

108. 
slovenské 

Mário Radosa 

Kristína Šteinerová 

Lukáš Plevka 

Antónia Kytková 

Maximilián Barta 

Pavol Svítok 

Filip Išky 

Filip Išky 

Jakub Kielar 

7. 

8. 

7. 

8. 

8. 

7. 

6. 

6. 

7. 

 

Všetkovedko 

  34. 

35. 

35. 

48. 
slovenské 

Ema Šteinerová 

Martin Kiripolský 

Adam Barta 

Adriána Bartová 

4. 

5. 

5. 

4. 

 

Matematický klokan   90 % Laura Radosová 1. Mgr. Sluková 

Prievidzská kytica 

1. 

 

2. 

  Karolína Pravdová 

Kristína Šteinerová 

Vivien Radosová 

Kristína Šteinerová 

7. 
8. 
8. 
 

8. 

Mgr. Šteinerová 



Súťaž Okresné   
kolo 

Krajské 
kolo 

Vyššia     
úroveň Žiaci  Trieda  Pedagóg  

Prehadzovaná 2. 6.  

Samuel Demeter, Alexan-
der Gašparovič, Timur 
Gono, Jaroslav Matoušek, 
Tomáš Hanko, Ema Štei-
nerová, Ema Mazánová, 
Nela Dudášová 

3., 4. 
Mgr. Zvalová. 

Mgr. Schmidt 

Florbal 2.   

Nikola Plevková, Vanesa 
Holecová, Sarah Nicole 
Radosová, Iveta Matouš-
ková, Lenka Gašparovičo-
vá, Eliška Michalíková, 
Vivien Radosová, Nina 
Radosová, Mária Ľachká, 
Naďa Radosová 

8., 9. Mgr. Kamil Šteiner 

Malý futbal           

McDonald´s Cup 
2.   

Samuel Demeter, Kristián 
Kobes, Alexander Gašpa-
rovič, Jaroslav Matoušek, 
Marko Papranec, Timur 
Gono, Tomáš Hanko, Eliš-
ka Plevková, Jakub Hru-
boš, Laura Radosová, Lu-
cia Mištinová 

1.—4.  

Basketbal 4.   

Lenka  Gašparovičová,  
Vanesa Holecová, Nikola 
Plevková, Iveta Matouško-
vá, Vivien Radosová, Nina 
Radosová, Naďa Radoso-
vá, Mária Ľachká 

8., 9. Mgr. Kamil Šteiner 

Odznak zdatnosti 

Testovanie pohybových zdatností žiakov školy prostredníctvom vybraných športových disciplín pod názvom Odznak 
zdatnosti sme zopakovali aj v školskom roku 2017/2018.  

Zlatý odznak zdatnosti: Laura Radosová, Zoja Dadová (obe z 1. tr.), Miroslav Pokrývka, Filip Sapár (obaja z 2. 
tr.), Samuel Demeter, Alexander Gašparovič (4. tr.), Eva Mištinová (5. tr.) 

Strieborný odznak zdatnosti: Ema Kobesová, Marco Vrbovský, Sabína Bartová, Lucia Mištinová (všetci z 1. tr.), Nela 
Bartová, Ivan Radosa (obaja z 2. tr.),  Timur Gono (3. tr.), Jaroslav Matoušek (4. tr.), Samuel Barta,  (5. tr.), Sofia 
Gonová, (6. tr.), Matej Strúčka, Adrián Radosa, Sofia Bartová (všetci zo 7. tr.), Antónia Kytková (8. tr.) 

Bronzový odznak zdatnosti: Michal Ďuriš, Rebeka Matiašková, Viktória Ferejová, Lukáš Psotný, Marko Kocmál, 
Lilien Gašparovičová, Natália Birošíková, Tomáš Gogora, Ida Galbavá (všetci z 1. tr.), Vanesa Kováčiková, Jakub 
Hruboš, Eliáš Bobok, Viktória Mikulová, Filip Pravda (všetci z 2. tr.), Matúš Gálus, Timotej Pastierik, Linda Murtini-
ová, Eliška Plevková, Lukáš Gavliak (všetci z 3. tr.), Marko Papranec, Kristián Kobes, Ema Šteinerová, Lukáš Škoda, 
Ema Mazánová (všetci zo 4. tr.), Adam Barta, Lea Hanková, Filip Pastierik, Miroslav Mikula, Martin Kiripolský 
(všetci z 5. tr.), Veronika Kytková (6. tr.), Jakub Kielar (7. tr.), Jakub Išky, Matúš Škoda (obaja z 8. tr.).   

Školské športové súťaže 

Okrem športových súťaží a turnajov v tradičných športoch, na 

ktorých sa zúčastňujú žiaci  v obvodných aj okresných kolách, 

prebiehajú na našich školských športoviskách aj súťaže medzi 

triednymi kolektívmi. V školskom roku 2017/2018 si žiaci 5.

—9. triedy zmerali sily v turnajoch v basketbale, vo florbale aj 

v dáme.  V novembrových neľútostných florbalových súbo-

joch nakoniec  zvíťazili deviataci, ktorí na druhé miesto odsu-

nuli ôsmakov a tretie miesto prekvapivo patrilo piatakom. 

Tradičný predvianočný basketbalový turnaj vyhrali ôsmaci 

pred deviatakmi a tretími siedmakmi. Novinkou bol turnaj v 

dáme, ktorý v sérii zápasov vyhral Martin Valentko. 

Basketbalový súboj piatakov a siedmakov. Turnaj O pohár riaditeľky ZŠ Energetikov Prievidza 

Výborné výkony našich mladších žiakov na futbalovom ihrisku zaujali aj organizátorov turnaja O pohár riaditeľky ZŠ 

Energetikov v Prievidzi, na ktorom sa zúčastnilo šesť najlepších školských tímov z okresu Prievidza.  Po zápasoch v 

skupine sa naše družstvo stretlo v boji o 3. miesto, v ktorom síce chlapci zohrali vyrovnaný zápas, ale napokon ich 

tesná prehra odsunula na celkové 4. miesto. Na turnaji nás reprezentovali: Tomáš Hanko, Timur Gono (obaja z 3. 

tr.), Alexander Gašparovič, Kristián Kobes, Jaroslav Matoušek (všetci zo 4. tr.), Samuel Barta, Martin Vrtiel, Miro-

slav Mikula (všetci z 5. tr.). 

Basketbalový súboj piatakov a siedmakov. 



Najúspešnejší žiaci školy 

žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Lucia Mištinová 1. Malý futbal McDonald´s Cup 2. miesto OK, tím 

Laura Radosová 1. 
Matematický klokan 
Malý futbal McDonald´s Cup 

Úspešnosť 90 %, slovenské kolo 
2. miesto okresné kolo (OK), tím  

Jakub Hruboš 2. Malý futbal McDonald´s Cup 2. miesto OK, tím 

Matúš Gálus 3. Slávik Slovenska 1. miesto školské kolo (ŠK), účasť v OK 

Erik Gašparovič 3. Creative Baltie 2017 5. miesto medzinárodné kolo (MK), tím 

Timur Gono 3. 

Malý futbal McDonald´s Cup 
Prehadzovaná 
Vianoce s Baltíkom 2017 
Baltie 2018 
Hviezdoslavov Kubín 
Informatická olympiáda iBobor 
Matematický klokan 
Všetkovedko 
Beh oslobodenia obce Bystričany 

2. miesto OK, tím 
2. miesto OK, 6. miesto krajské kolo (KK), tím 
1. miesto MK, tím 
2. miesto KK, 23. miesto MK 
1. miesto ŠK, účasť v OK 
percentil 79 
riešiteľ ŠK  
riešiteľ  slovenského kola (SK) 
1. miesto mladší žiaci 

Tomáš Hanko 3. 
Malý futbal McDonald´s Cup 
Prehadzovaná 
Vianoce s Baltíkom 2017 

2. miesto OK, tím 
2. miesto OK, 6. miesto krajské kolo (KK), tím 
1. miesto MK, tím 

Romana Kutišová 3. Baltie 2018 7. miesto OK  

Linda Murtiniová 3. 
Baltie 2018 
Informatická olympiáda iBobor 

5. miesto KK 
percentil 79 

Timotej Pastierik 3. Craetive Baltie 2017 5. miesto MK, tím 

Eliška Plevková 3. Malý futbal McDonald´s Cup 2. miesto OK, tím 

Michal Škoda 3. Vianoce s Baltíkom 2017 1. miesto MK, tím 

Adriána Bartová 4. Všetkovedko 48. miesto, SK  

Samuel Demeter 4. 
Malý futbal McDonald´s Cup 
Prehadzovaná 

2. miesto OK, tím 
6. miesto KK, tím 

Nela Dudášová 4. 
Hviezdoslavov Kubín 
Prehadzovaná 

1. miesto ŠK, účasť v OK  
6. miesto KK, tím 

Alexander Gašparovič 4. 
Malý futbal McDonald´s Cup 
Prehadzovaná 

2. miesto OK, tím 
6. miesto KK, tím 

Kristián Kobes 4. Pytagoriáda úspešný riešiteľ ŠK  

Jaroslav Matoušek 4. 
Malý futbal McDonald´s Cup 
Prehadzovaná 

2. miesto OK, tím 
6. miesto KK, tím 

Ema Mazánová 4. Prehadzovaná 2. miesto OK, 6. miesto KK, tím 

Marko Papranec 4. Malý futbal McDonald´s Cup 2. miesto OK, tím 

Lukáš Škoda 4. 

Vianoce s Baltíkom 2017 
Pytagoriáda 
Všetkovedko 
Matematický klokan 

1. miesto MK 
úspešný riešiteľ ŠK 
riešiteľ SK 
riešiteľ SK   

Ema Šteinerová 4. 

Vianoce s Baltíkom 2017 
Baltie 2018 
Všetkovedko 
Pytagoriáda 
Matematický klokan 

3. miesto MK 
7. miesto KK 
34. miesto SK, Všetkovedko školy  
úspešná riešiteľka ŠK  
riešiteľka slovenského kola 

Adam Barta 5. 

Creative Baltie 2017 
Baltie 2018 
Všetkovedko 
Pytagoriáda 
Matematická olympiáda 

10. miesto MK 
4. miesto KK 
35. miesto SK 
úspešný riešiteľ ŠK, účasť v OK 
úspešný riešiteľ ŠK 

Paulína Gálusová 5. Biblická olympiáda 3. miesto dekanátne kolo (DK), tím 

Martin Kiripolský 5. 

Creative Baltie 2017 
Informatická olympiáda iBobor 
Všetkovedko 
Matematická olympiáda 
Matematický klokan 

10. miesto MK 
percentil 97  
35. miesto SK 
úspešný riešiteľ ŠK, 25. miesto OK 
riešiteľ SK 

Filip Pastierik 5. 
Informatická olympiáda iBobor 
Všetkovedko 

percentil 91 
riešiteľ SK 



žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Emília Polakovičová 5. Slávik Slovenska 1. miesto ŠK  

Filip Išky 6. 

Informatická olympiáda iBobor 
Expert geniality show 
Matematická olympiáda 
Matematický klokan 

percentil 97 
76. miesto a 96. miesto SK 
19. miesto OK 
riešiteľ SK 

Veronika Kytková 6. Biologická olympiáda 6. miesto OK 

Adam Vrbovský 6. 
Hviezdoslavov Kubín 
Biologická olympiáda 

1. miesto OK 
19. miesto OK 

Lukáš Zahoranský 6. 
Informatická olympiáda iBobor 
Geografická olympiáda 

percentil 97 
úspešný riešiteľ ŠK, účasť v OK 

Jakub Kielar 7.  
Expert geniality show 
Informatická olympiáda iBobor 

108. miesto SK 
percentil 76 

Denis Křepela 7. 
Expert geniality show 
Hviezdoslavov Kubín 

64. miesto SK 
1. miesto ŠK  

Lukáš Plevka 7 
Informatická olympiáda iBobor 
Expert geniality show 
Matematický klokan 

percentil 97 
7. miesto SK 
riešiteľ ŠK 

Karolína Pravdová 7. Prievidzská kytica 1. miesto  OK, tím 

Pavol Svítok 7. 
Expert geniality show 
Pytagoriáda 

55. miesto SK 
úspešný riešiteľ ŠK  

Maximilián Barta 8. Expert geniality show 12. miesto SK 

Jakub Išky 8. Biblická olympiáda 3. miesto DK 

Antónia Kytková 8. 

Expert geniality show  
Biologická olympiáda 
Matematická olympiáda 
Slávik Slovenska 
Fyzikálna olympiáda 

9. miesto SK 
3. miesto OK 
6. miesto OK 
1. miesto ŠK 
riešiteľka OK 

Mária Ľachká 8. 
Florbal 
Basketbal 

2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Mário Radosa 8. 
Expert geniality show 
Biblická olympiáda 

4. miesto SK 
3. miesto DK 

Naďa Radosová 8. 
Florbal 
Basketbal 

2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Nina Radosová 8. 
Florbal 
Basketbal 

2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Vivien Radosová 8. 
Prievidzská kytica 
Florbal 
Basketbal 

1. miesto OK, tím  
2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Lenka Gašparovičová 9. 
Florbal 
Basketbal 

2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Vanesa Holecová 9. 
Florbal 
Basketbal 

2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Matúš Kollár 9. Technická olympiáda 13. miesto OK 

Iveta Matoušková 9. 
Florbal 
Basketbal 

2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Eliška Michalíková 9. Florbal 2. miesto OK, tím  

Nikola Plevková 9.  

Matematická olympiáda 
Matematický klokan 
Informatická olympiáda 
Florbal 
Basketbal 

úspešná riešiteľka ŠK 
riešiteľka SK 
percentil 85 
2. miesto OK, tím 
4. miesto OK, tím  

Sarah Nicole Radosová 9. Florbal 2. miesto OK, tím  

Jozef Valko 9. Technická olympiáda 13. miesto OK 

Žiačka roka 2018 

Kristína Šteinerová 9. 

Biologická olympiáda 
Olympiáda v anglickom jazyku 
Expert geniality show 
Fyzikálna olympiáda 
Geografická olympiáda 
Matematický klokan 
Pytagoriáda 
iBobor 
Prievidzská kytica 

1. miesto OK 
15. miesto OK 
5. miesto, slovenské kolo 
úspešná riešiteľka ŠK 
úspešná riešiteľka ŠK 
úspešná riešiteľka ŠK 
úspešná riešiteľka ŠK 
percentil 87 
1. miesto, tím, 2. miesto OK 



Záujmové vzdelávanie 

záujmový útvar 
počet 
žiakov 

vedúci činnosť 

Hudobno-
dramatický 13 Mgr. Iveta Zvalová Spievame a tancujeme s radosťou! 

Baltík 33 Mgr. Klaudia  Lukáčová 
Programovanie v jazyku Baltie, účasť na súťažiach 
v programovaní. 

Florbalový 17 Mgr. Peter Schmidt Základy a zdokonaľovanie obľúbeného športu. 

Futbalový 29 Marek Vrbovský Príprava mladších žiakov na futbalové zápasy. 

Hasičský 12 Miroslav Školna 
Základy hasičského športu a techniky, príprava a účasť 
na súťažiach. 

Zdravotnícky 12 Mgr. Andrea Šteinerová 
Základy poskytovania prvej pomoci, príprava na súťaž 
zdravotníckych hliadok. 

Pohybovo-
turistický 28 Mgr. Jana Sluková 

Vychádzky a turistické aktivity do okolia obce Bystriča-
ny. 

Tvorivý svet 14 Mgr. Andrea Šteinerová 
Ručné práce, dekorácie, aranžovanie, príprava na súťa-
že, výroba darčekových predmetov. 

Riešenie úloh zo 
slov. jazyka a 
matematiky 

11 
Mgr. Miroslava Tekely,    
Mgr. Andrea Šteinerová 

Príprava na testovanie pre žiakov 9. triedy. 

Konverzácia v 
anglickom jazy-
ku 

15 Mgr. Eva Mendelová Zdokonaľovanie v anglickom jazyku pre starších žiakov. 

Spevácky 18 PaedDr. Ivana Plachá Pripravujeme muzikál. 

Všetkovedko 4 PaedDr. Ľubica Fruňová Všeličo vieme a všeličo sa ešte naučíme. 

Členky krúžku Tvorivý svet s víťaznou trofejou sú-
ťaže Prievidzská kytica a aranžmánmi. 

Spevácky krúžok pri vystúpení na 50. výročí otvorenia základnej 
školy. 

Krúžok Všetkovedko a 1. oddelenie klubu na spoločnom 
pikniku. 

Hudobno-dramatický krúžok pred vystúpením na stavaní mája. 



Aktivity školy 
Školský život nie je tvorený len vyučovaním podľa rozvrhu, vzdelávacími aktivitami, cvičeniami, skúšaním a ďalšími 

typicky školskými činnosťami. Dni v škole sú doplnené o rôzne podujatia, ktoré zážitkovým vyučovaním dopĺňajú 

vzdelávacie a výchovné plány, rozširujú žiakom vedomosti zábavnou a hravou formou, sú možnosťou prežiť zaujíma-

vé chvíle so spolužiakmi i učiteľmi. V priebehu roka pripravujeme tieto aktivity v spolupráci s obcou, rodičovským 

združením, organizáciami i občanmi. 

dátum aktivita účastníci 
4. 9. 2017 Slávnostné otvorenie školského roka  všetci žiaci a zamestnanci 

6. 9. 2017 Brigáda na úprave školského areálu 5. – 9. trieda 

8. 9. 2017 Účelové cvičenie a didaktické hry 1.—9. trieda 

14. 9. 2017 Imatrikulácia prvákov—klubárov ŠKD I. 

22. 9. 2017 Beh SNP, Zemianske Kostoľany 5. – 9. trieda 

25.—28. 9. 2017 Návšteva žiakov v partnerskej škole ZŠ Odry v ČR 5.—6. trieda  

25.—29. 9. 2017 Dni eura—rôzne aktivity na tému finančnej gramotnosti 1.—9. trieda 

29. 9. 2017 Dejepisno–prírodovedná exkurzia, Bratislava 7.—9. trieda 

29. 9. 2017 Deň s hasičmi 1.—4. trieda 

11. 10. 2017 Jesenná olympiáda, rôzne športové súťaže ŠKD I. 

12. 10. 2017 Európsky deň jazykov – súťažná poznávacia jazyková hra 5. – 9. 

16. – 20. 10. 2017 Jablkový týždeň, rôzne aktivity na podporu konzumácie ovocia ŠKD I. 

16.— 20. 10. 2017 Týždeň športu—podpora fyzických aktivít žiakov aj dospelých 1. – 9. trieda 

16.— 20. 10. 2017 Týždeň zdravej výživy 1.—9.  trieda 

17. 10. 2017 Bylinkové tajomstvo—ochutnávka čajov a sirupov 1.—9. trieda 

19. 10. 2017 Cesta životom—výchovný koncert  1.—9. trieda 

23.—27. 10. 2017 Čítame spolu zaujímavé knihy—týždeň čitateľských aktivít 1.—9. trieda 

23. 10. 2017 Strašidelná škola 1. – 4. trieda 

24. 10. 2017 Babka, dedko, poď sa so mnou hrať—stretnutie generácií v knižnici 1.—4. trieda 

24. 10. 2017 Moje krásne telo—beseda o poruchách príjmu potravy 7. – 9. trieda 

25. 10. 2017 Jesenné potulky po lese—beseda s lesníkom 5. trieda 

25.—27. 10. 2017 Svetový deň sporenia, aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti 1.—4. trieda 

26. 10. 2017 Správaj sa normálne—preventívny program 7. trieda 

8. – 26.  11. 2017 Florbalový turnaj tried 5.—9. trieda 

9. 11. 2017 Ja a euro—aktivity finančnej gramotnosti ŠKD I. 

10. 11. 2017 Zmeňte budúcnosť migrácie—výtvarná súťaž 5. – 9. trieda 

14. 11. 2017 Máte Filipa? Zábavno-vedomostná súťaž 5.—9. trieda 

16. 11. 2017 Svetlo lampášikov – čitateľské aktivity ŠKD I. 

16. 11. 2017 Komparo 8 a 9 – testovanie žiakov 8. a 9. trieda 

20. 11. 2017 Rozprávky v knižnici—čitateľské aktivity v knižnici 1.—4. trieda 

22. 11. 2017 Testovanie 5-2017 5. trieda 

23. 11. 2017 Ideme na koncert –koncert žiakov SZUŠ Prievidza ŠKD I. 

23. 11. 2017 Ochrana pred drogou—beseda  ŠKD I. 

6. 12. 2017 Mikuláš v COOP Jednote ŠKD I. 

7. 12. 2017 Oslava 50. výročia otvorenia novej budovy školy pozvaní hostia, zamestnanci 

8. 12. 2017 Škola naša milá—muzikálové predstavenie verejnosť 

11.—19. 12. 2017 Výtvarná súťaž Vianočné pozdravy 1.—5. trieda 

11.—17. 12. 2017 Výtvarná súťaž Kukučka obyčajná 3.—7. trieda 

13.—20. 12. 2017 Basketbalový turnaj tried 5.—9. trieda 

18. 12. 2017 Veselí kuchárikovia – pečenie cukroviniek ŠKD I. 

20. 12. 2017 Stromček dobrých skutkov—príprava na Vianoce 1. trieda 

21. 12. 2017 Deň plný zázrakov—Vianoce v ŠKD I. ŠKD I. 

22. 12. 2017 Vianočné posedenia v triedach 1.—9. trieda 

16. 1. 2018 Školský turnaj v dáme 1.—9. trieda 

28. 1. 2018 Detský karneval MŠ, ZŠ  

29. 1.—2. 2. 2018 Lyžiarsky výcvik 7.—9. trieda 



31. 1. 2018 Literárny karneval 1.—4. trieda 

8. 2. 2018 50-krát o prírode, kvíz ŠKD I. 

13. 2. 2018 Živočíchy, ktorých živlom je voda a súš—beseda  ŠKD I. 

12.—14. 2. 2018 Moja rozprávka—tvorba a prezentácia vlastných rozprávok 5. trieda 

27. 2. 2018 Cestujeme so spisovnou slovenčinou ŠKD I. 

8. 3. 2018 MDŽ  v škole s deťmi z klubu  ŠKD I. 

20. 3. 2018 Veľké dejiny v malých rodinách—ako žili naši predkovia, beseda 7.—9. trieda 

21. 3. 2018 Testovanie 9—2018 9. trieda 

22. 3. 2018 Voda je život – aktivity ku Dňu vody ŠKD I., 1.—9. trieda 

23. 3. 2018 Priniesli sme jar—vystúpenie v kultúrnom dome pre verejnosť 3. – 4. trieda 

23.—27. 3. 2018 Týždeň slovenských knižníc—aktivity v školskej a obecnej knižnici 1. – 4. trieda 

26.—28. 3. 2018 Čarovné veľkonočné sviatky—tvorivé dielne  ŠKD I. 

27. 3. 2018 Čítame s ujom Mrkvičkom—rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 1.—9. trieda 

11. 4. 2018 Návšteva divadelného predstavenia Kráska a zviera v Nitre 4.—9. trieda 

12. 4. 2018 Kremnica—stredoveké  mesto, exkurzia 7. – 9. trieda 

13. 4. 2018 Deň narcisov—zbierka Ligy proti rakovine 1. – 9. trieda, verejnosť 

20. 4. 2018 Deň Zeme—environmentálne aktivity 1.—9. trieda 

20. 4. 2018 Týždeň lesa—vychádzka do lesa ŠKD I. 

20. 4. 2018 Zápis do 1. ročníka budúci prváci 

27. 4. 2018 Beh oslobodenia obce Bystričany 1.—9. trieda 

30. 4. 2018 Stavanie mája—vystúpenie v obci 3.—4. trieda 

4. 5. 2018 Komparo 4—testovanie žiakov 4. trieda 

4. 5. 2018 Návšteva hasičskej zbrojnice ŠKD I. 

7. 5. 2018 Vlastivedno-historická exkurzia do Banskej Štiavnice  učitelia ZŠ 

9. 5. 2018 Deň Európy—poznávanie krajín EÚ, žiacke prezentácie 5.—9. trieda 

13. 5. 2018 Deň matiek – vystúpenie v kultúrnom dome v Bystričanoch 1. – 4. trieda 

21.—25. 5. 2018 Škola v prírode, Vrútky 5. – 9. trieda 

21.—25. 5. 2018 Fotografická súťaž—Detské a ľudské práva 5.—9. trieda 

23. 5. 2018 Na bicykli bezpečne—dopravná výchova 1. – 4. trieda 

31. 5. 2018 Divadelné predstavenie Tri prasiatka, Bratislava 1.—4. trieda 

1. 6. 2018 Žiacka konferencia—prezentácia projektov na tému Šaty robia človeka 1. – 9. trieda 

1. 6. 2018 Deň detí—oslava v školskom areáli 1. – 9. trieda 

4—7. 6. 2018 Návšteva žiakov z partnerskej školy v Odrách, ČR 5.—6. trieda 

6. 6. 2018 Výlet do Bojníc – Múzeum praveku, zámok, ZOO 5. trieda 

8. 6. 2018 Ukážte sa v dobrom svetle—brigáda v areáli školy verejnosť 

18. 6. 2018 Koncert žiakov SZUŠ Prievidza pre verejnosť Žiaci SZUŠ Prievidza 

20. 6. 2018 Piknik v prírode ŠKD I. 

26. 6. 2018 Vyhodnotenie školského roka a odmeňovanie najlepších žiakov 1.—9. trieda 

27. 6. 2018 Prijatie žiakov 9. triedy u starostu obce 9. trieda 

29. 6. 2018 Slávnostné ukončenie školského roka všetci žiaci 

Žiacka konferencia 
V piatok 1. júna 2018 vyvrcholili prípravy na prezentá-
ciu žiackych prác na tému Šaty robia človeka. Žiaci si 
pripravili niekoľko zaujímavých projektov a ukážok s 
rôznymi témami. Prváci nás pobavili spoločným vystú-
pením a módnou prehliadkou, druháci si vyrobili nie-
koľko módnych kreácií a tretiaci zaspievali publiku hu-
dobné hádanky na tému odievania. Žiaci štvrtej triedy 
sa zamerali na slovenské tradície a predstavili ľudový 
kroj a jeho súčasti. Šiestaci riešili problematiku škol-
ských uniforiem a siedmaci nás previedli módnou abe-
cedou so známymi odevnými značkami. Žiaci ôsmej 
triedy nás vďaka originálnemu stvárneniu indiánskeho 
a kovbojského odevu preniesli do čias Divokého západu 
a oboznámili s prírodnými materiálmi teoreticky aj 
prakticky. Deviatačky prezentovali výsledky rozsiahle-
ho prieskumu, ktorým zisťovali, odkiaľ pochádza oble-
čenie v našich obchodoch. 

    Tretiaci pri svojom speváckom vystúpení 



Zo školského života 

Deň s hasičmi 
Dňa 29. 9. 2017 sme prežili zaujímavý jesenný deň 
vďaka dobrovoľnému hasičskému zboru z Bystri-
čian. Mladí hasiči pod vedením svojich starších ko-
legov pripravili pre žiakov 1. – 4. ročníka a deti z 
MŠ  ukážky tréningového výcviku hasičov. Naši 
žiaci si  vyskúšali aj prekážkovú dráhu a zásah 
prúdnicou na cieľ.  

Návšteva partnerskej školy v Českej republike 

Piataci a šiestaci z Bystričian pokračovali v septembri 2017 
v rozvíjaní priateľských vzťahov s rovesníkmi zo základnej 
školy v moravskom meste Odry. Počas štyroch dní od 25. 9. 
do 28. 9. 2017 si našli nových priateľov, spoznali mestečko 
a na spoločných vyučovacích hodinách odhaľovali tajomstvá 
českého a slovenského jazyka. Na spoločnom výlete deti nav-
štívili múzeum automobilov Tatra v Kopřivnici, v meste Nový 
Jičín si prezreli múzeum klobúkov závodu Tonak 
a interaktívnu výstavu o generálovi Laudonovi. Navštívili 
historické mestečko Štramberk, kde po výstupe na miestnu 
atrakciu – vežu Trúbu – ochutnali špecialitu mesta Štram-
berské uši. Venovali sa však aj športovým aktivitám, súťa-
žiam v obratnosti a obľúbenej vybíjanej.  

Deň eura 
Tento dátum sme si na našej škole pripomenuli v 
týždni 25. – 29. septembra reláciou do školského 
rozhlasu, v ktorej sa žiaci dozvedeli niečo o pôvode 
slova euro, o jeho význame ako menovej jednotky v 
eurozóne, o jeho správnom skloňovaní v slovenčine. 
Najviac deti 3., 4., 5., a 7. triedy zaujala aktívna práca 
na hodinách výtvarnej výchovy, kde vytvárali, vy-
mýšľali reálnu i fiktívnu finančnú menu. Peniaze sú 
v živote človeka dôležité, nezabúdajme však na to, že 
zdravie si za ne nekúpime!  

Deti pri hasičských činnostiach. 

Pred budovou školy v Odrách. 

Európsky deň jazykov 

Vo štvrtok 12.10.2017 sa na našej škole uskutočnili aktivity k 
Európskemu dňu jazykov. Žiaci počas dňa plnili rôzne úlohy 
týkajúce sa európskych krajín. Štvrtáci sa popasovali s češti-
nou, piataci si oprášili vedomosti z angličtiny, šiestaci spo-
znali slovanský jazyk chorvátčinu, siedmaci hovorili jazykom 
našich susedov Maďarov, ôsmaci zablúdili na sever Európy k 
Nórom a deviataci sa pokúsili porozumieť poľštine. Najprv 
museli z textu uhádnuť, o ktorej krajine sa dozvedia niečo 
nové. Potom sa vybrali na nákup, museli vypočítať cenu ná-
kupu a prepočítať jeho hodnotu v mene danej krajiny. Po taj-
ničke a priraďovaní slov k obrázkom v danom jazyku sa zaba-
vili pri spoločnej recitácii básničky v jazyku krajiny. Spozná-
vanie nových jazykov a zábava v jednom – to bol náš Európ-
sky deň jazykov!  

Bylinkové tajomstvo 

V utorok 17. októbra 2017 sa školou šírili neznáme 

vône. V klube bola pripravená ochutnávka bylinko-

vých čajov a sirupov, ovocných čajov a bylinkových 

domácich liečiv. Žiaci mali možnosť ochutnať mäto-

vý, skorocelový, šípkový a rakytníkový sirup ako 

koncentrát aj zriedený vodou. Ovocný čaj doplnili 

čerstvým ovocím a bylinkovým čajom. Niektorí de-

gustátori zvyknutí na sladké kolové limonády veru 

ani netušili, že sirupy a osviežujúce nápoje môžu 

mať aj zdravú náhradu z prírodných zdrojov.  

Žiacke návrhy bankoviek  

Siedmaci pri plnení úloh 



Týždeň zdravia 

Naše zdravie nám nie je ľahostajné! Jeden októbrový týždeň sme 
venovali rôznym aktivitám, vďaka ktorým sa žiaci dozvedeli o 
zdravom spôsobe stravovania, dôležitosti konzumácie ovocia a 
zeleniny, zlozvykoch a nebezpečenstvách, ktoré na nás číhajú. 
Počas celého týždňa mali deti v škole bohatý program: v 1. - 4. 
triede boli zavedené ovocné prestávky a bola vyhlásená súťaž o 
najzdravšiu triedu, jeden deň si deti pripravovali vitamínové 
bomby z ovocia, v utorok 17. októbra ochutnávali bylinkové siru-
py a čaje. Pre všetkých žiakov bol určený výchovný koncert o 
zdravom životnom štýle a Týždeň zdravia sme ukončili besedou o 
poruchách príjmu potravy pre najstarších. Bokom neostávajú ani 
klubári. V týždni zdravej výživy sa v ŠKD zamerali na jablká a 
vitamíny z nich potrebné pre naše zdravie. Jabĺčkový klub v stre-
du 18. októbra bol plný radosti, smiechu a súťaženia. Na záver si 
deti pochutnali na dobrom koláčiku, ktorý si pripravili. Šikovné 
ruky malých klubárov  strúhali jablká, pripravili plech a miešali 
jablkový koláč, ktorý im pani kuchárka v školskej jedálni upiekla. 

Ochutnávka bylinkových sirupov 

Týždeň športu 

Týždeň športu priniesol veľmi pozitívne správy! Žiaci vzali výzvu 
Do školy na bicykli! vážne a "parkovisko" pred vchodom sa uteše-
ne zapĺňalo bicyklami, čomu napomáhalo aj pekné jesenné poča-
sie. Do akcie Cyklopotulky po Bystričanoch sa zapojili deti aj ich 
rodičia a spoločne strávili slnečné popoludnie nenáročnou fyzic-
kou aktivitou. Utorkový večer bolo v telocvični plno, veľkí a malí 
hrali spolu vybíjanú a florbal. 

Žiaci so svojim „vitamínovými bombami“ 

Deti s rodičmi na cyklopotulkách 

Vychádzka na Ľubín 

Strašidelná škola 
V pondelok 23. októbra 2017 v bystričianskej škole opäť strašilo. Triedy sa zmenili na brlohy strašidiel, ktoré čakali 
na svojich malých i veľkých návštevníkov. Starší žiaci aj učitelia sa dôkladne nachystali a pre hostí pripravili program 
trochu hrôzostrašný, ale i zábavný. Deti si najprv urobili strašidelné čelenky a potom sa už rozbehli hľadať strašidlá, 
ktoré im prichystali aj niekoľko veselých úloh. V dielni elixírov boli svedkami čarodejníckej inšpekcie a mohli vyskú-
šať aj sami vytvárať zázračné elixíry. Za odmenu dostali studenú vriacu vodu a zelené čarodejnícke muffiny. Škola sa 
počas celého popoludnia ozývala smiechom aj výkrikmi strachu a prekvapenia, ale napokon odchádzali deti aj rodičia 
s úsmevmi na tvárach.  

V dielni elixírov bolo poriadne horúco! Tanec so strašidlami 



Babka, dedko, poď sa so mnou hrať, rozprávočku prečítať. 

Jeseň života - takto  často označujeme  obdobie seniorského veku a mesiacu 

október už dlho hovoríme „ Mesiac úcty k starším“. Pri tejto príležitosti sa 

stalo peknou a milou tradíciou pozývať starých rodičov do našej knižnice. 

A prečo práve do priestorov knižnice? Pretože mesiac október nie je len 

mesiacom našich starkých, ale   aj Medzinárodným mesiacom školských 

knižníc. O príjemnú a milú atmosféru sa postarali starí rodičia, ktorí deťom 

čítali rozprávky a pomohli pri výrobe rekvizít. Pri  dramatizácii  rozprávok 

svojimi hereckými výkonmi oživili celé podujatie. 

Rozprávočky v knižnici 

Viete, že 20. november je Svetovým dňom detí? 

Divadlo a rozprávočka poteší každé dieťa.  A 

tak  sme si pri tejto príležitosti pozvali do školskej 

knižnice detí z MŠ. Žiaci 1. triedy im zahrali  báb-

kové divadielko Psíčkov sen, druháci si pripravili 

predstavenie pod názvom O capkovi s očami skle-

nými a rohami zlatými a štvrtáčky krátku divadel-

nú etudu O sliepočke a kohútikovi.  

Lyžiarsky výcvik 

Na prelome januára a februára 2018 sme zorganizovali lyžiar-

sky výcvik pre žiakov 7.—9. ročníka, ktorého sa zúčastnilo spo-

lu 28 žiakov. Výcvik sa uskutočnil v hoteli Kľak vo Fačkov-

skom sedle s finančným príspevkom Ministerstva školstva. 

Všetci zúčastnení žiaci sa zdokonalili v technike lyžovania a 12 

začiatočníkov sa naučilo základy lyžovania. Počas výuky, ale aj 

pri voľnočasových aktivitách, si žiaci užili veľa zábavy, utužili 

si zdravie na čerstvom vzduchu, tiež svoje vzťahy a priateľstvá 

a dokázali si, že vedia zvládnuť ťažkú námahu, ale aj nové vý-

zvy. 

Karneval v knižnici a Týždeň slovenských knižníc 

Nastal karnevalový čas, príď sa teda zabaviť medzi nás. Musíš však 

prísť v maske, však to nie je vôbec ťažké. V knižnici sa stretneme, 

zabávať sa budeme! 

Táto výzva deti potešila a prijali naše pozvanie Bol to pre nich záro-

veň aj slávnostný deň, pretože karneval sa konal v deň odovzdáva-

nia polročných hodnotení. V úvode sa všetky rozprávkové bytosti 

predstavili, deti určovali, z ktorej rozprávky prišli, a hľadali ju v 

rozprávkových knižkách. A aký by to bol karneval bez tanca a zába-

vy? Deti medzi sebou súťažili a plnili rôzne zaujímavé disciplíny.  

V rámci Týždňa slovenských knižníc bola vyhlásená súťaž O naj... 

knihu. Do súťaže sa zapojili najmä žiaci 1. - 4. ročníka, ktorí zo svo-

jich rodinných knižníc priniesli veľmi zaujímavé kúsky a pochválili 

sa nimi v škole. 

Spomedzi všetkých prinesených kníh sme vybrali teda tie 

naj...  Hľadala sa kniha najtenšia i najhrubšia, najmenšia a najväč-

šia. Najstaršia knižka na súťaži sa narodila v roku 1933 a najnovšie 

sa nestačili  v kníhkupectve ani poriadne ohriať.  

Deti a ich „víťazné“ knižky. 



Deň narcisov 

Deň narcisov je celoslovenská finančná zbierka na podporu pre-
vencie a liečby onkologických ochorení, ktorú organizuje Liga pro-
ti rakovine. V roku 2018 sa v piatok 13. apríla uskutočnil už jej 22. 
ročník, do ktorého sa opäť zapojila aj naša základná škola, a pro-
stredníctvom dobrovoľníckych žiackych skupín mohli do zbierky 
prispieť aj občania obce Bystričany. 
V tomto roku sme spoločne počas Dňa narcisov vyzbierali a na 
konto Ligy proti rakovine odoslali 557 €. 
Ďakujeme všetkým žiakom a občanom, ktorí do zbierky prispeli! 

Stavanie mája 

V pondelok 30. apríla 2018 žiaci z hudobnodra-
matického krúžku svojím popoludňajším vystú-
pením oživili tradičnú akciu—stavanie mája v 
rodnej obci Bystričany. Príjemné zážitky umoc-
nila radosť vystupujúcich detí a pekné slnečné 
počasie.  

Deň Európy 

V stredu 9. mája 2018 sme spoločne oslávili Deň Európy spoz-

návaním ďalších európskych krajín. Žiaci 5. - 9. triedy si vo-

pred vyžrebovali krajinu, ktorú predstavili v krátkej prezentá-

cii. Po celý mesiac sa usilovne pripravovali a hľadali informá-

cie o jednotlivých štátoch. Piataci sa pozreli na Slovinsko, kto-

ré sa cudzincom často mýli so Slovenskom, šiestaci sa zase 

prevtelili do českých turistov putujúcich Slovenskom. 7. triede 

žreb prisúdil severské kráľovstvo Švédsko, ôsmaci zavítali do 

Poľska a deviataci nás zoznámili s ďalekou Litvou. 

Do zbierky prispeli 

aj žiaci školy. 

Členovia hudobnodramatického krúžku pri vystúpení. 

Slávna ABBA v podaní siedmakov. 

Návšteva hasičskej zbrojnice 

Vo sviatok sv. Floriána, v piatok 4. mája 2018, boli deti z 1. a 

2. oddelenia školského klubu v hasičskej zbrojnici, kde ich 

veliteľ hasičov Tibor Školna a členovia oboznámili s prácou 

dobrovoľného hasičského zboru. Okrem prehliadky ocenení v 

súťažiach si deti vyskúšali oblečenie hasičov, oboznámili sa s 

výbavou najnovšieho vozidla a vyskúšali si prevoz zraneného.  

Deň matiek 

Druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli milý 

sviatok. Deň matiek spolu oslávili deti s ma-

mičkami aj starými mamami v miestnom kul-

túrnom dome. Žiaci materskej školy a 1.—4. 

ročníka základnej školy im venovali pekný 

symbolický darček v podobe básní, piesní i 

tanca, za čo  ich obecenstvo odmenilo vďač-

ným potleskom. 



Na bicykli bezpečne 

Bezpečnosť detí a zvlášť cyklistov 

boli hlavnou témou dopravného 

kurzu pre žiakov 1.—4. triedy v máji 

2018. Malí účastníci sa zdokonalili a 

zopakovali si dopravné značky, zís-

kali nové informácie o tom, čo všet-

ko musia vedieť, aby mohli bezpeč-

ne jazdiť na cestách ako cyklisti, 

prechádzať ako chodci v cestnej pre-

mávke.  

Škola v prírode 

Týždňový pobyt v hoteli Junior vo Vrút-

kach bol určený pre žiakov 5.—9. triedy. 

Uprostred Turčianskej prírody sme veno-

vali čas nielen spoznávaniu prírodných 

krás, ale aj histórie a tradícií tohto regió-

nu. Súčasťou programu boli aj kolektívne 

a individuálne športové zápolenia v tra-

dičných i netypických disciplínach, zábav-

né súťaže aj vyučovacie hodiny. Večery 

patrili spoločnej zábave, kvízom aj disko-

tékam a súťažiam. Na spiatočnej ceste 

žiaci navštívili Múzeum turčianskej dedi-

ny v Jahodníckych Hájoch, kde spoznali 

spôsob života našich predkov a tradičnú 

kultúru. 

Návšteva detí z partnerskej 
školy v Odrách  

V pondelok 4. júna 2018 sme v škole 
privítali vzácnu návštevu – žiakov 5. 
tried z partnerskej základnej školy 
v českom meste Odry. Už počas na-
šej septembrovej návštevy v Odrách 
sa deti spoznali, a tak opätovné 
stretnutie bolo veľmi srdečné 
a priateľské. Utorňajšie dopoludnie 
bolo venované spoločnému vyučova-
niu so zameraním na spoznávanie 
materinských jazykov a reálií Česka 
a Slovenska. Pekné slnečné popolud-
nie plánovali deti prežiť zábavou na 
kúpalisku v Chalmovej, odkiaľ ich 
ale úplne premočených vyhnala búr-
ka. V stredu 6. 6. 2018 sa žiaci piate-
ho ročníka spolu s rovesníkmi zo ZŠ 
Odry vydali na poznávací výlet do 
mesta Bojnice. Navštívili múzeum 
praveku, ktoré sa nachádza pri Pre-
poštskej jaskyni, aby sa dozvedeli o 
živote pravekých ľudí. Druhá zastávka bola na 
Bojnickom zámku, ktorý žiaci prešli od zámockej 
jaskyne až po vrchné komnaty, aby sa dozvedeli o 
jeho histórii a rodoch ktoré ho vlastnili. Výlet 
žiaci ukončili v Bojnickej ZOO, kde si žiaci vy-
chutnali krásu súčasnej prírody zo všetkých kú-
tov sveta. Večer sme sa zišli v areáli školy pri ope-
kaní a športových hrách na ihrisku a v telocvični. 
S českými priateľmi sme sa rozlúčili so sľubom 
opätovného stretnutia v septembri na návšteve 
našich žiakov v Odrách.  

Netradičné športové disciplíny pre súťažiace tímy v škole v prírode. 

Na prenosnom dopravnom ihrisku 

Štyri ročné obdobia v záhrade 

V júni 2018 sme začali s výstavbou novej školskej 

okrasnej a relaxačnej záhrady s motívom štyroch 

ročných období. Záhrada vzniká s finančným príspevkom Slovenských elektrární, a.s. v rámci zamestnaneckého 

grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle a v 

spolupráci s Nadáciou Pontis. Záhrada vznikne na 

mieste bývalého školského políčka, ktoré sa už nevy-

užíva na pôvodný účel, a bude slúžiť nielen ako 

skrášľujúci prvok v areáli školy, ale aj na oddych žia-

kov a návštevníkov školy. Prvú fázu projektu—

prípravu plochy na výsadbu a vytýčenie chodníčkov 

a záhonov pomocou zámkovej dlažby—sme uskutoč-

nili ako súčasť dobrovoľníckej aktivity Naše mesto s 

finančným príspevkom z grantu vo výške 393 €. S 

výsadbou a dokončovacími prácami budeme pokra-

čovať na jeseň 2018. 

Naši žiaci a ich českí kamaráti 

Brigáda na príprave školskej okrasnej záhrady. 


