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Kontakt: 

Adresa: ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom, Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom  

Web: www.zskamenec.edupage.org 

Mail: zskamenec@gmail.com 

Tel.: 046/5465350, 046/5465166, 0911876001 

Školská jedáleň: 046/5465273 

 

Zriaďovateľ: Obecný úrad Kamenec pod Vtáčnikom 

Riaditeľka: PaedDr. Martina Ezechiašová 

Zástupkyňa: Mgr. Marcela Machová 

Ekonomicko-personálny úsek: Ing. Ľudmila Ţiaková 

Nepedagogickí zamestnanci: 

Upratovačky: Daniela Nechalová, Iveta Gundová 

ŠJ – vedúca: Ingrid Petrisková, hlavná kuchárka: Viera Tóthová, kuchárka: Elena Šimová 

Sezónny kurič: Vladimír Plachý 

Zamestnanec OcÚ: Bc. Oto Kmeť 

  

RADA ŠKOLY 

 

Predseda: Ing. arch. Slávka Dadová – zástupkyňa rodičov 

Podpredseda: Bc. Monika Paţická – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Členovia: Mgr. Iveta Halačová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

 Mgr. Helena Fábryová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

 Viera Tóthová – zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

 Eduard Nechala – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 Eva Fábryová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

 Tadeáš Nechala – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 Jana Guľková – zástupkyňa rodičov 

 

Rodičovská rada Rodičovského zdruţenia pri ZŠ a MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom: 

Trieda Zástupca rodičov 

1. Mgr. Ivana Šnircová 

2. Martina Pisárová 

3. Jozef Rybár 

4. Jana Kováčová 

5. Bc. Martina Paľunová 

6. Bc. Oto Kmeť 

7. Katarína Pisárová 

8. Mgr. Katrína Kmeťová 

9. Veronika Šimová 
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Pedagogickí zamestnanci školy: 

Učiteľka: Ing. Eleonóra Borovičková 

Vychovávateľka: Mgr. Margita Baková 

Trieda Počet ţiakov Triedny učiteľ Počet ţiakov spolu – 111 

1. 11 Mgr. Iveta Halačová I. stupeň  51 ţiakov  

2. 14 Mgr. Michaela Bartová Sluková 

3. 15 Mgr. Marcela Machová 

4. 11 Mgr. Slavomíra Klemetová 

5. 15 Mgr. Adriana Kováčiková II. stupeň 60 ţiakov 

6. 13 Mgr. František Klement 

7. 9 Ing. Andrea Bajgarová 

8. 7 Mgr. Helena Fábryová 

9. 16 Mgr. Denisa Laurová 

 

Naši ţiaci mali moţnosť pracovať počas školského roka 2015/2016 v nasledovných 

záujmových útvaroch: 

 

Umiestnenie/prijatie ţiakov 9. ročníka na stredné školy: 

Počet ţiakov Názov školy 

4 Spoj. škola SOŠ Nováky 

3 Gymnázium V. B. Nedoţerského Prievidza 

2 SPŠ dopravná, Zvolen 

1 Stredná umelecká škola Trenčín 

1 SOŠ obchodu a sluţieb Prievidza 

1 Dopravná akadémia Trenčín 

1 SOŠ stavebná Trenčín 

1 Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice 

1 Obchodná akadémia Trnava 

1 Gymnázium A. Kmeťa B. Štiavnica 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru 

Anglický jazyk Ing. Andrea Bajgarová 

Cykloturistický krúţok Mgr. Iveta Halačová 

Hravá slovenčina Mgr. Denisa Laurová 

Futbalový krúţok Juraj Šimo 

Floorbal Svatoslav Váţan 

Krúţok programovania a počítačovej grafiky Ing. Eleonóra Borovičková 

Lesoochranársky krúţok Renáta Šimová Hudecová 

Literárno-dramatický Mgr. Marcela Machová 

Matematika hrou Mgr. Helena Fábryová 

Tvorivé dielne Mgr. Slavomíra Klementová 

Športový krúţok Mgr. František Klement 

Varíme a pečieme s láskou PaedDr. Martina Ezechiašová 
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Príhovor  riaditeľky školy 

Milí rodičia, ţiaci, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci, 

 dostáva sa Vám do rúk prvé vydanie našej školskej Ročenky, ktorá sa, dúfam, stane 

kaţdoročnou tradíciou. V nej Vám prinášame zhrnutie celoročnej práce našich ţiakov a 

zamestnancov školy v školskom roku 2015/2016.  

 Sami viete, ţe tento školský rok nebol jednoduchý. Čakalo nás mnoţstvo zmien, a to 

najmä v oblasti pedagogickej a  ekonomickej legislatívy, a v neposlednom rade i personálnej. 

Zmeny najmä v oblasti pedagogickej legislatívy neboli jednoduché nielen pre pedagogických 

zamestnancov, ktorí museli vypracovať nové školské vzdelávacie programy pre inovované 

ročníky, ale aj pre ţiakov, ktorí tieto zmeny museli prijať. Musím však pozitívne zhodnotiť, 

ţe s danou situáciou sa vysporiadali veľmi dobre nielen pedagógovia, ale aj ţiaci. Moje slová 

potvrdzujú i dve pozitívne hodnotenia z tematicky zameraných školských inšpekcií. 

 V školskom roku 2015/2016 som sa z pozície riaditeľky školy zamerala hlavne na 

zabezpečenie materiálno - technického vybavenia, ktoré nám vyplývalo ako povinnosť zo 

Štátneho vzdelávacieho programu. Ročníky 1. – 4. sme vybavili novými výškovo 

nastaviteľnými lavicami a stoličkami, 

ktoré viac zodpovedajú zdravšiemu 

sedeniu. Zriadili sme prírodovednú 

učebňu, ktorá zlepšuje podmienky výučby 

predmetov – biológia, chémia, fyzika, 

prírodoveda. Nezabudli sme ani na deti v 

ŠKD, ktorým sme spríjemnili prostredie 

celoplošným kobercom, relaxačnými 

sedacími vakmi a poličkami. Taktieţ sme 

sa snaţili o zlepšenie chlapčenských 

hygienických zariadení. V kaţdej triede 

bola zabezpečená výmena umývadiel a 

šetriacich batérií. Zmeny nastali aj v 

školskej kuchyni, kde sme zakúpili nové zariadenia na prípravu jedál. A ešte veľa väčších či 

menších, viditeľných i menej viditeľných zmien. Samozrejme, všetky tieto úpravy by sme 

nezvládli bez pomoci Obecného úradu a jeho zamestnancov. 

 Potešilo ma, ţe vďaka obetavej práci našich učiteľov sa ţiaci v pomerne veľkom počte 

zapájali do vedomostných, umeleckých a športových  súťaţí i olympiád nielen na okresnej, 

ale i celoslovenskej úrovni, o čom sa presvedčíte aj pri čítaní tejto Ročenky. 

 Určite som nestihla poďakovať všetkým pracovníkom našej školy, rodičom a 

priateľom školy, ktorí  majú podiel na tom, aký pokrok naša škola urobila.  

 Školský rok je náročné obdobie pre učiteľov, ţiakov a rodičov, preto Vám všetkým 

prajem, aby ste si cez prázdniny oddýchli, načerpali nové sily a v septembri plní energie a 

entuziazmu nastúpili na ďalšiu cestu, ktorú nám pripraví školský rok 2016/2017.  

PaedDr. Martina Ezechiašová 
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Ţiaci 1. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Ivetou Halačovou 

 

 

Ţiaci 2. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Michaelou Bartovou Slukovou 
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Ţiaci 3. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Marcelou Machovou 

 

 

Ţiaci 4. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Slavomírou Klementovou 
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Ţiaci 5. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Adrianou Kováčikovou 

 

 

Ţiaci 6. triedy s tr. učiteľom Mgr. Františkom Klementom 
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Ţiaci 7. triedy s tr. učiteľkou Ing. Andreou Bajgarovou 

 

 

Ţiaci 8. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Helenou Fábryovou 
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Ţiaci 9. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Denisou Laurovou 

 

 

Kolektív pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy 
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ČO SME ZAŢILI POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA? 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 

V stredu, 2. septembra 2015, sa po prázdninovej prestávke opäť otvorila brána základnej 

školy. Privítali sme v nej okrem ţiakov, rodičov, zástupcov Rady školy aj najvzácnejších 

hostí, našich najmenších ţiakov – prváčikov, ktorých privítala pani riaditeľka, PaedDr. 

Martina Ezechiašová a pán starosta, Ing. Dušan Ďuriš. 

 

Návšteva sokoliara  

Hneď na začiatku školského roka, dňa 8. septembra, nás 

navštívil sokoliar so svojimi operenými zverencami. 

Dozvedeli sme sa, aký ostrý zrak má sokol rároha, prečo 

kuviká kuvik, čím sa ţivia dravce, kde hniezdia sovy, 

ktorá sova je na Slovensku najväčšia, alebo ktorý vták je 

najväčším spevavcom a vie napodobniť ľudskú reč. 

 

 

Športový deň v Novákoch 

Dňa 11. septembra sa ţiaci 2. – 4. ročníka stretli v Novákoch s reprezentantmi Slovenska 

v rýchlostnej kanoistike, vo vodnom póle, s mladými futbalistami a nádejnými tenisovými 

talentami. Vyskúšali si trenaţér pre kanoistov, tenisovú hru o stenu, zahrali si futbal, fandili 

našim reprezentantom v medzinárodnom zápase vo vodnom póle  a nakoniec sa zúčastnili 

autogramiády so športovcami J. Zatovičom, Ľ. Hagarom, D. Myšákom a ďalšími. 

 

Pasovanie prvákov do cechu školského  

Deň 12. október bol pre našich prvákov výnimočný. Dve čarovné víly ich priviedli do deviatej 

triedy, kde ich čakala krajina rozprávok. Navštívili Čítankovo, kde pomohli Popletkovi 

prečítať písmenká; Počtárikovo, kde správne vyriešili 

všetky úlohy. V Šikovníčove uhádli všetky rozprávky, 

poskladali puzzle a v krajine Športovkovo si zacvičili 

a naučili sa robiť kotrmelce. Všade ich sprevádzali 

rozprávkové bytosti v podaní našich deviatakov: 

čarodejnice, jeţibaby, rytierov, Červenej čiapočky, 

Šípkovej Ruţenky. Po občerstvení čarovným nápojom 

nasledovalo zloţenie prváckeho sľubu a pasovanie do 

cechu prvákov. Nakoniec si prváci zatancovali so 

svojimi staršími kamarátmi. 
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Dni s Ľudovítom Štúrom 

V dňoch od 26. – 28. októbra 2015 si naši ţiaci pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta 

Štúra. Ţiaci 1. – 4. ročníka sa predstavili vlastnými krátkymi básňami a pozreli si zaujímavú 

prezentáciu o jeho ţivote a diele. Deviataci si overili svoje vedomosti o slovenskom 

velikánovi v literárnom kvíze a prečítali si knihu Ľ. Zúbeka: Jar Adely Ostrolúckej. Na hodine 

informatiky ţiaci 6. ročníka vytvárali zaujímavé prezentácie o ţivote a diele Ľ. Štúra. 

Stretnutie so starými rodičmi 

Pri príleţitosti mesiaca úcty k starším sa 

v ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom konali 

zaujímavé podujatia. V jedno októbrové 

dopoludnie sa triedy zmenili na čajovne. 

Deti pozvali svojich starých rodičov na 

posedenie pri čaji, sušienkach a koláčoch. 

Oni im na oplátku porozprávali o svojich 

ţiackych časoch v základnej škole. Bolo 

zaujímavé a dojímavé počúvať ich 

príbehy zo školských lavíc. Deti pozorne 

načúvali, čím ich dedkovia a babky písali, na čom sedeli, ako si kúrili, aby mali v triede teplo. 

Jeden starý otec sa dokonca narodil v ďalekom Francúzsku, kde boli „na robotách“ jeho 

rodičia, a kde aj chodil do materskej školy. Malé ratolesti im v triedach pripravili krátke 

programy a vlastnoručne vyrobené darčeky. Súčasní ţiaci si tak mohli porovnať vybavenie 

školy s moţnosťami ich starých rodičov. Stretnutie oboch generácií bolo veľmi poučné 

a prinútilo deti popremýšľať a váţiť si všetko, čo majú. 

Školu nezabudli navštíviť ani jej bývalí učitelia, ktorí kaţdoročne počas októbra navštívia 

svojich kolegov. Ţiaci z literárno-dramatického krúţku pod vedením Mgr. Marcely Machovej 

si pripravili kultúrny program v podobe príbehu veľkého balíka z Bambuľkova. 

 

Exkurzia v Kremnici 

Dňa 16. októbra 2015 sa ţiaci 5. – 9. ročníka 

zúčastnili poznávacej exkurzie v Kremnici, ktorú 

pripravila Mgr. Denisa Laurová. V tomto kráľovskom 

meste navštívili expozíciu Mincovne. Zaujímavá bola 

aj návšteva Banskej štôlne Andrej, kde si prezreli 

banské exponáty od najstarších čias po súčasnosť 

a oboznámili sa s ťaţkou prácou baníkov. 

 

Muzikál Tri prasiatka 

Určite všetci poznáte rozprávku o troch prasiatkach. Dňa 22. októbra 2015 ţiaci 1. – 4. 

ročníka spoločne s triednymi pani učiteľkami navštívili rovnomenné divadelné predstavenie 

v podaní zvolenského divadla hosťujúceho v Banskej Bystrici. V modernom naštudovaní opäť 

preţívali známy rozprávkový príbeh a neľahké osudy troch bračekov – prasiatok. Po 

zábavnom muzikáli si stihli pozrieť exteriérové exponáty Múzea SNP v Banskej Bystrici. 

Samozrejme, nechýbala ani návšteva historického námestia a detského ihriska v parku. 
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Návšteva predškolákov 

Kaţdoročne nás navštevujú predškoláci z materskej školy. 

Bolo tomu tak aj 28. októbra 2015. Prváci svojim 

mladším kamarátom porozprávali o úspechoch pri písaní, 

čítaní i počítaní a druháci pre nich pripravili krátky 

kultúrny program. Škôlkari si prezreli aj našu jesennú 

výstavku z plodov záhrad. 

 

Adventné tvorivé dielne 

Ţiaci našej školy absolvovali v decembri aj adventné 

tvorivé dielne. Triedy i chodba sa zmenili na dielničky s 

pracovitými ţiakmi, ktorým prišli pomôcť mamy i staré 

mamy. Deti sa učili pliesť, šiť, tvoriť vianočné ozdoby zo 

všakovakých materiálov –  papiera, servítok, vlny, látky. 

Nechýbala ani príprava sviečok, adventných vencov, 

svietnikov i zdobenie medovníkov. Ratolesti mali 

obrovskú radosť z vlastnoručne vyrobených anjelikov, 

hviezdičiek, gulí, vianočných stromčekov, venčekov 

a iných ozdôb. Ich radosť bola znásobená vzájomným predajom vlastných výrobkov. Stali sa 

tak nachvíľu obchodníkmi, ktorí sa tešili z kaţdého centa. Vlastnoručne vyrobené ozdoby 

a dekorácie tak mohli zdobiť príbytky detí počas Adventu i Vianoc. 

 

Adventný koncert v kostole 

Vo štvrtok, 10. decembra, sa uskutočnil Adventný koncert v Kostole Všetkých svätých 

v Kamenci pod Vtáčnikom. Do atmosféry Vianoc nás svojím spevom a hrou vniesli umelci 

z bratislavskej agentúry – p. Igor Berger so sopranistkou pani Dášou Ţalúdkovou. Spolu 

s nimi si zaspievali i malí kamenčianski koledníci. Umelci sa rozlúčili s pozorným publikom 

piesňou Tichá noc, svätá noc, ktorou rozospievali všetkých poslucháčov. 

 

Medárov deň 

V piatok, 11. decembra 2015, sme prijali 

pozvanie miestneho Klubu včelárov na Medárov 

deň. Včelári pripravili pre deti i širokú verejnosť 

pútavú výstavu o včelách a včelárstve spojenú 

s predajom medu a včelárskych výrobkov. Deti 

sa dozvedeli, aké rastlinky majú včielky rady, 

ako tancujú, čo robí kráľovná. Mohli si 

vyskúšať stáčanie medu, výrobu rámikov, 

ozdobiť medovníčky či zatancovať včelí tanec. 

Pre deti boli pripravené aj súťaţe v stavaní úľa, 

vo voľbe kráľovnej, v ochutnávke nektáru 

a hádaní byliniek. Všetci súťaţiaci boli odmenení medovým zákuskom či inou sladkou 

odmenou. Klubu včelárov ďakujeme za zaujímavé, poučné a zábavne strávené predpoludnie. 
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Deň s Poirotom 

Prečo zomrela pani Foxová? Na túto záhadnú otázku sa pokúsili odpovedať spolu 

s detektívom Poirotom ţiaci 7., 8. a 9. ročníka, ktorí s Ing. Eleonórou Borovičkovou navštívili 

dňa 11. decembra 2015 Spojenú školu Nováky. Učitelia a študenti tejto strednej školy 

pripravili pre našich ţiakov v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce 

dôkazové skúšky kvalitatívnej analýzy veľmi zaujímavou, hravou formou, čo sa našim 

chemikom veľmi páčilo. 

 

Týţdeň priateľstva 

Od 8. – 12. februára 2016 prebiehal v našej škole týţdeň 

priateľstva. Svojich priateľov deti kreslili na hodinách 

výtvarnej výchovy, na informatike ich zobrazovali v skicári. 

Na hodinách slovenského jazyka ţiaci písali charakteristiky 

svojich kamarátov, na matematike riešili „priateľské“ 

príklady, na náboţenstve tvorili koláţ „Jeţiš náš priateľ“. Na 

etickej výchove deviataci pripravili plagáty s citátmi 

o priateľstve. Na krúţku tvorivých dielní vyrobili pekné 

srdiečka pre kamarátov. V posledný deň v týţdni sa všetci 

rovnako obliekli. 

 

Karneval a návšteva fašiangovníkov 

Naša školička sa zmenila na rozprávkovú dňa 6. februára 2016. 

Do lavíc si zasadli neposedné lienky, odváţni kovboji, Zorro, 

morská panna, princezná, duchovia, banditi, Indiáni i praveký 

kmeň s mamutom. Za katedry sa postavili nielen pani učiteľky, 

ale aj čarodejnica, praveká bohyňa a roztrţitý profesor. Veru 

tak! Čas karnevalov a fašiangových osláv zavítal aj do našej 

školy. Masky statočne prekonávali náročné úlohy v čarovných 

krajinkách Prírodovedkovo, Krajinkovo, Englishkovo, 

Jazýčkovo, Počtárikovo a Nebíčkovo.  

 

 

Našu základnú školu a veselé šantenie masiek 

prišli uţ tradične pozdraviť i obecní 

fašiangovníci s Kapellkou. Spolu sme si 

zatancovali, zaspievali a odfotografovali sa. 

Fašiangovníci si s maskami pochutili aj na 

sladkej výsluţke – šiškách. Masky boli 

odmenené za svoju nápaditosť a tieţ šikovnosť 

v súťaţných disciplínach, ktoré pre nich 

pripravili starší kamaráti – deviataci. 
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Návšteva divadelného predstavenia 

Dňa 10. marca 2016 boli mladší ţiaci opäť na výlete. 

Pýtate sa kde? No predsa v starobylej Nitre! 

V Divadle Andreja Bagara si pozreli predstavenie 

Ferdo Mravec. Po krátkej prehliadke mesta navštívili 

Poľnohospodársku univerzitu. Tu videli aulu, učebne 

a laboratórium, kde sa dozvedeli veľa zaujímavého 

o výţive zvierat. Najviac sa im páčilo vivárium s 

exotickými zvieratami: škorpiónmi, leguánmi, 

krokodílmi a hadmi. Rodičovskému zdruţeniu ďakujeme za finančný príspevok na tento 

výlet. 

 

Lyţiarsky výchovno-výcvikový kurz 

V dňoch 14. – 18. marca 2016 32 

ţiaci zo 6. – 9. ročníka 

absolvovali lyţiarsky výchovno-

výcvikový kurz v Ski centre 

Kohútka. Ubytovaní boli v Hoteli 

František v Lazoch pod Makytou. 

Kurz pripravil Mgr. František 

Klement a pedagogický dozor 

vykonávali PaedDr. Martina 

Ezechiašová a Mgr. Slavomíra 

Klementová. LVVK prebehol bez 

zranení a ţiaci úspešne zvládli základné učivo v zjazdovom lyţovaní.  

 

Beseda s príslušníčkou policajného zboru 

V utorok, 15. marca 2016, sa v rámci preventívneho projektu uskutočnili besedy 

s príslušníčkou policajného zboru, kpt. Danielou Preťovou. Prváci sa zúčastnili besedy 

s názvom „Póla radí deťom“. Druháci a tretiaci sa zoznámili s poučným „Oliho príbehom na 

ţeleznici“. 

 

Vítanie jari 

Jar sme privítali uţ tradične – mladší ţiaci si pripravili moreny, ktoré so spevom a básničkami 

hodili do potoka. Zima ešte vládla na 

vrchole Vtáčnika, ale v našej obci uţ 

kraľovala Vesna. Kaţdé ráno ju vítali 

vtáčiky a rozkvitnuté stromy. Veru, ani 

náš sused bocian sa nedal zahanbiť. 

Chystal hniezdo a tešil sa na príchod, 

vlastne prílet samičky. Práci a druháci si 

vyskúšali svoj postreh pri hľadaní 

„kukučích“ vajíčok v Lesanke. 
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Tehlička  

Počas pôstneho obdobia sme sa zapojili do zbierky Tehlička iniciovanou 

saleziánskou organizáciou SAVIO. Tento rok bola zbierka venovaná deťom vo 

vojnou skúšanej Sýrii. Naše deti obetovali pre svojich sýrskych kamarátov 54 

eur. Všetkým štedrým darcom ďakujeme! 

Zápis do 1. ročníka 

Zápis ţiakov do prvého ročníka sa uskutočnil podľa časového harmonogramu, ktorý si rodičia 

zostavili v MŠ, t.j. 4. apríla 2016, v čase od 12.00 do 17.30 hod. v 1. triede ZŠ. Na zápise boli 

prítomné Mgr. Iveta Halačová – vyučujúca 1. ročníka, Mgr. Helena Fábryová – výchovná 

poradkyňa, Mgr. Michaela Bartová Sluková – vyučujúca 2. ročníka a prizvaní hostia: p. Eva 

Majerová – riaditeľka MŠ, p. Boţena Ţišková – učiteľka MŠ. Deti vstúpili do rozprávkovej 

krajiny, kde plnili rôzne úlohy, ktoré im pripravili 

zvieratká. Na zápis prišlo 14 detí, z toho 8 chlapcov a 6 

dievčat. Dňa 11. apríla bol na dodatočnom zápise Nolan 

Amand (matka oň poţiadala z dôvodu neprítomnosti 

rodiny na území SR v čase riadneho zápisu). Budúci 

školský rok do 1. triedy nastúpi spolu 15 detí, z toho 9 

chlapcov a 6 dievčat.  

Na záver bolo kaţdé dieťa odmenené drobným darčekom 

zhotoveným bývalou pani vychovávateľkou, Evou 

Fábryovou, sladkosťou zakúpenou Rodičovským 

zdruţením a pamätným listom od vyučujúcej 1. ročníka, ktorý im zápis bude pripomínať. 

V školskom roku 2016/2017 sa tešíme na Nolana Amanda, Maroša Ďuriša, Sofiu Fiovú, 

Patrika Iliaša, Samuela Kubasáka, Natáliu Machovú, Martina Mendela, Sáru Nechalovú, 

Tatianu Píšovú, Maximiliána Schwartza, Alexandru Šiketovú, Martina Šimu, Erika Šleisa, 

Daniela Větrovca a Paulínu Ţigmundovú. 

 

Prednášky „Čas premien“ 

Odborná lektorka, Mgr. Viera Holecová, nás navštívila s prednáškami z projektu „Čas  

premien“. Deti zo 4. – 7. ročníka sa zúčastnili prednášky „Si online?“, ktorá bola 

o kyberšikane. Ţiaci z 8. – 9. roč. besedovali na prednáške „Báť sa, či nebáť?“ o nástrahách 

dospievania. Štvrtáci s piatakmi sa dozvedeli veľa dôleţitých informácií na prednáške 

„Barbína je iba hračka!“ o zlých stravovacích návykoch, o anorexii a bulímii.  

 

Deň narcisov 

Aj tento rok sa naša základná škola zapojila do zbierky Ligy proti rakovine. Deň 

narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka a tento rok sa konala uţ po 

dvadsiatykrát. Z organizačných dôvodov ZŠ sa zbierka uskutočnila dňa 14. apríla 

a aj vy ste mohli prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Do ulíc Kamenca 

sa rozbehli deviataci, aby vám pripli na odev malý ţltý narcis – symbol nádeje 

a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Spoločne sme vyzbierali 

411,50 €. Všetkým darcom ďakujeme! 
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Beseda s policajtkou o kyberšikane 

V apríli našich ţiakov 5. – 8. roč. opäť navštívila príslušníčka polície, Kpt. Daniela Preťová, 

ktorá s nimi besedovala o kyberšikane a bezpečnom správaní na internete. 

 

22. apríl – Deň Zeme 

Naši ţiaci oslávili Deň Zeme v prírode i v škole. Prváci a druháci riešili jednu dôleţitú a jednu 

neobyčajnú úlohu. Najskôr vyčistili okolie 

studničky. Potom ich čakala pútavá aktivita 

s témou „Ţivly Zeme“. Deti sa preniesli na 

miesto bez ľudských vynálezov, rozdelili sa do 

kmeňov a len s malou škatuľkou ukrývajúcou 

tajomstvo sa vydal kaţdý kmeň iným smerom 

podľa pokynov. V škatuľke sa skrývali úlohy – 

vymyslieť, priniesť či dokázať ţivly nevyhnutné 

pre ţivot na Zemi: oheň, vodu, vzduch a zem. 

Triedne pani učiteľky potešilo, ţe aj bez 

plastových fliaš či zápaliek by si naši najmenší 

školáci dokázali v prírode poradiť. Štvrtáci 

navštívili environmentálnu výstavu v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, ktorá bola spojená 

s tvorivými dielňami. Po zaujímavej prednáške si prezreli exponáty múzea a z farebného 

piesku vytvárali mozaiku Zeme. Ţiaci taktieţ kreslili na chodník a boli na poznávacej 

vychádzke. Na krúţku tvorivých dielní plietli dievčatá venčeky z jarných kvetov, chlapci 

vytvárali obrázky zo semienok. Starší ţiaci ukázali tvorivého ducha v podobe básničiek 

o ochrane prírody a vytvorili koláţe s environmentálnou tematikou. Na hodine informatiky 

a krúţku počítačovej grafiky ţiaci tvorili animácie jarnej prírody a ochrany prírody.  

 

Stavanie mája 

„Máj, máj, máj zelený, pod okienkom sadený!“ Takto sa 

dnes ozýval spev dievčat zo 4. a 5. triedy v posledný 

májový piatok pred našou školou. Dievčatá si pod 

vedením Mgr. S. Klementovej  pripravili veľmi pekné 

spevy a tance. Chlapci z 9. triedy postavili všetkým 

dievčatám našej školy máj, ktorý vyzdobovali všetci. 

 

Sladká angličtina 

 

Viete o tom, ţe môţe mať aj sladkú príchuť? 

Presvedčili sa o tom naši šiestaci, ktorí sa s Ing. 

Andreou Bajgarovou naučili piecť lahodný 

ovocný koláč a zopakovali si anglickú slovnú 

zásobu na tému „Pečieme a varíme“. 
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Noc čítania Biblie 

Aj v tomto školskom roku sme sa pod vedením Ing. E. Borovičkovej 

zúčastnili celoslovenského súťaţného projektu Noc čítania Biblie. Tento 

rok bol projekt zameraný na milosrdenstvo, keďţe preţívame svätý rok 

milosrdenstva. Deti si čítali texty z evanjelia podľa Lukáša o Jeţišových 

skutkoch milosrdenstva. Zahrali sa na búrku na mori, vytvorili leporelá 

s témou podobenstiev. Biblický večer vyvrcholil nočnou hrou 

s úlohami: hľadanie zatúlanej ovečky, stratených drachiem, pomoc 

ranenému. Deti si pochutili na koláčikoch, ktoré upiekli šikovné 

mamičky, ktorým ďakujeme. Naša vďaka patrí aj dvom mamám, p. J. 

Kováčovej a p. K. Hodásovej, ktoré s nami strávili noc. 

 

Deň matiek 

 

Deň matiek sme spoločne s našimi mamami, 

starými mamami i ostatnými hosťami slávili 

11. mája v Spoločenskom dome. Deti si pod 

vedením pani učiteliek pripravili divadelné 

scénky, básne, piesne i poďakovania 

mamičkám, ktoré si zaslúţia našu úctu 

a pozornosť. 

 

Škola v prírode Stará Myjava 

„Na Myjave dobre, na Myjave 

zdravo...“ Takto si pospevovalo 35 detí 

z 1. – 4. ročníka v lokalite Stará Myjava  

dňoch 16. – 20. mája tohto roku. Okrem 

peknej prírody ich tam čakala krajina 

Fantázia s kamarátmi – animátormi 

a ich aktivitami: jazdou na koni, 

streľbou z luku, horolezeckou stenou, 

vozením na štvorkolke, rybačkou, 

opekačkou, hrami na lúke. Deti s pani 

učiteľkami navštívili aj lesné arborétum  

a jaskyňu Driny. Keď sa slniečko 

schovalo za mraky a spustil sa dáţď, 

deti sa učili, hrali kolky, biliard, 

pingpong, tvorili šperky, písali pohľadnice alebo kreslili. O zábavu bolo postarané aj večer. 

Veď kto by sa nezapojil do atraktívnych súťaţí „Miss a Mister školy v prírode“, „Hľadáme 

talenty“? Aj počas diskotéky naše deti ukázali, ţe pohyb je radosť. Ďakujeme všetkým, ktorí 

sa podieľali na realizácii tejto vydarenej školskej akcie. 

Štvrtáci  tam vymysleli svoju hymnu: „Na Myjave dobre, na Myjave zdravo. Tak sme sa 

vybrali, zľavy uplatnili na školu v prírode. Tu sa nadýchame čerstvého vzdušíku, domov 

prinesieme zážitkov zas kopu. Všetci sa tešíme, tu sa nenudíme. Kufre veľmi rýchlo, veselo 

zbalíme.“ 
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Návšteva Hornonitrianskeho múzea 

„Ide Turek so svojím vojskom“ – bol názov expozície v Hornonitrianskom múzeu, ktorú si 

prezreli ţiaci 7. a 9. ročníka dňa 20. mája 2016 v rámci dejepisnej exkurzie a Medzinárodného 

dňa múzeí. Výstava bola venovaná 490. výročiu bitky pri Moháči. Deti videli aj expozície 

venované historickým platidlám, remeslám, továrenskej výrobe, odievaniu, roľníctvu 

a prírode Hornej Nitry. Prehliadka bola doplnená premietnutím filmu a rôznymi aktivitami, 

novinkou bola aj výstava bonsajov.  

 

Dopravná výchova 

„Zelená, ideš! Červená, stoj!“ Tak sa ozývali pokyny 25. mája z improvizovaného 

dopravného ihriska vedľa našej školy. Ţiaci z 1. – 4. ročníka – vzorní účastníci cestnej 

premávky a budúci vodiči –  absolvovali praktické cvičenie z dopravnej výchovy.  

 

Otvorené laboratórium 

Viete, ţe kyselina salicylová sa nachádza v kôre vŕby bielej a dá sa vyrobiť z ropy? Viete, ţe 

kryštalizáciou moţno pripraviť superčisté látky? Naši siedmaci a ôsmaci vedia pripraviť 

kyselinu salicylovú separačnými metódami. Naučili sa to vďaka pozvaniu Spojenej školy 

v Novákoch, ktorá kaţdoročne realizuje úspešný projekt Otvorené laboratórium, zameraný na 

popularizáciu chémie. K pozitívnemu vzťahu k chémii ich vedie Ing. Eleonóra Borovičková. 

 

Deti deťom 

Deviataci spolu s Mgr. Denisou Laurovou pripravili dňa 1. júna 

2016 pre svojich mladších kamarátov zábavné súťaţné dopoludnie. 

Deti súťaţili v skákaní vo vreci, v preťahovaní lanom, v hode 

loptičkou do šaša, šípok do terča, v behu lyţičkou či 

v prekáţkovom behu malých poţiarnikov. Za absolvované 

disciplíny dostali veselú pečiatku a sladkosť. Najväčšou odmenou 

pre ich starších kamarátov boli usmiate pomaľované tváričky.  

 

Deň detí v prírode 

Prvý júnový piatok preţili deti 

v prírode, v lokalite táboriska na 

Pílach. Úlohou ţiakov bolo vyskúšať 

si spoluprácu starších s mladšími 

a pomocou rodičov i učiteľov 

pripraviť bezpečné ohnisko, nanosiť 

drevo, zapáliť oheň. Po úspešnej práci 

ich čakalo opekanie špekáčikov, ktoré 

všetkým chutili. Dopoludnie strávili 

hrou v kolektívnych športoch. Nechýbali ani malé pozornosti a osvieţujúci nanuk. 

Rodičovskému zdruţeniu ďakujeme za pripravenú akciu MDD. 
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Exkurzia vo hvezdárni 

Poznávacej exkurzie do Hvezdárne Partizánske sa dňa 8. júna zúčastnilo 13 ţiakov 9. ročníka 

pod vedením Ing. E. Borovičkovej a dozoru 

Mgr. S. Klementovej. Za bezoblačného počasia 

ţiaci pozorovali Slnko a deje na jeho povrchu, 

v podvečer sledovali Mesiac. Dozvedeli sa veľa 

zaujímavých informácií o ţivote hviezd 

a výskume vesmíru na prednáške p. Vladimíra 

Meštera. Hlavným bodom exkurzie bolo nočné 

pozorovanie oblohy. Pracovníkom hvezdárne 

ďakujeme za sprostredkovanie zaujímavého 

záţitku. 

 

Prváci v ZOO 

Deň 14. jún bol pre našich prvákov výletovým dňom. Navštívili ZOO v Bojniciach. Najskôr si 

v Centre environmentálnej výchovy (ZOO škola) vypočuli zaujímavú prednášku o zvieratách 

ţijúcich v ZOO. Skamarátili sa tu s korytnačkou menom Herkules, ktorú mohli pohladkať. Po 

prednáške nasledovala prehliadka najstaršej 

zoologickej záhrady na Slovensku. Od p. Lenky 

Fábryovej, ktorá tu pracuje, sa deti dozvedeli rôzne 

zaujímavé príbehy o niektorých zvieratkách. 

Predstavila im i svojho kamaráta – pelikána Filipa. 

Vďaka obetavej a oduševnenej práci zamestnancov 

ZOO sa deti mohli prejsť i po edukačnom chodníku, 

ktorý zdobili krásne drevené i kovové sochy zvierat. 

Veľké „ďakujem“ od prvákov i od pani učiteľky patrí 

obetavým mamičkám – p. Ing. Lenke Fábryovej 

a Mgr. Ivane Šnircovej, ktoré pomohli i s odvozom 

detí do Bojníc. 

 

 

TESTOVANIE ŢIAKOV 

Testovanie 5-2015 

Ţiaci piateho ročníka boli v I. polroku šk. roka celoslovensky testovaní Národným ústavom 

certifikovaných meraní vzdelávania zo slovenského jazyka a z matematiky. Naši piataci 

dosiahli zo SJL priemernú úspešnosť 83,94%. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer – 

bol 66,62%. V MAT napísali test na 68,48%, celoslovenský priemer bol 61,99%. 

Testovanie 9-2016 

Ţiaci 9. ročníka boli takisto dňa 6. apríla 2016 testovaní z hlavných predmetov. Z počtu 16 

ţiakov získalo priemernú úspešnosť z predmetu SJL 76,3%, celoslovenský priemer bol 

62,6%. V matematike dosiahli 55%, národný priemer bol 52,8%.  
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SÚŤAŢE 

iBobor 

V dňoch 11. – 13. novembra 2015 sa 58 ţiakov zúčastnilo informatickej súťaţe iBobor. 

Súťaţili v 3 kategóriách: Bobríci 3. – 4. roč., Benjamíni 5. – 7. roč. a Kadeti 8. – 9. roč. 

Úspešnými riešiteľmi v kategórii Bobríci sa stali Oliver Kiliporský, Ondrej Ďurta (4. tr.) a 

Veronika Lukáčová z 3. triedy. V kategórii Kadeti sa najlepšie darilo Adamovi Lukáčovi a 

Erikovi Svítkovi (9. tr.).  

 

Hviezdoslavov Kubín 

Školské kolo súťaţe v prednese poézie a prózy sa u nás 

uskutočnilo dňa 11. marca 2016. V príjemnej atmosfére 

súťaţili ţiaci 2. – 8. ročníka. Porota mala neľahkú úlohu. 

Víťazkou v I. kategórii poézie sa stala Iris Benková (4. tr.), 

v próze to bola Veronika Lukáčová (3. tr.). V II. kategórii 

v próze bol najlepší Tomáš Nechala  a v poézii Kristína 

Döményová (5. tr.). 

 

Biblická olympiáda a Biblia očami detí 

Naši ţiaci sa kaţdoročne zapájajú do Biblickej olympiády. Dekanátne kolo sa uskutočnilo 

dňa 9. marca 2016. Ţiaci súťaţili v šiestich náročných kolách 

v znalostiach biblických kníh – Prvej knihy Samuelovej a Lukášovho 

evanjelia. Ukázali nielen svoje vedomosti, ale aj postreh, dôvtip 

a kreativitu. Naše druţstvo v zloţení – Petra Benková (8. tr.), Matúš 

Nechala (6. tr.) a Magdaléna Bartová (5. tr.) aj tento rok zvíťazilo. 

Výhercom blahoţeláme a ďakujeme za reprezentáciu školy! 

Krištof Kmeť, ţiak 6. triedy, získal cenu poroty v diecéznom kole 

výtvarnej súťaţe Biblia očami detí (na obrázku). Krištofovi 

blahoţeláme k úspechu! 

Baltie 2016 

Dňa 13. mája 2016 sa uskutočnilo národné kolo programátorskej 

súťaţe Baltie. Našu školu reprezentovali súrodenci Veronika 

a Adam Lukáčovci (3. a 9. tr.). Ich náročná domáca príprava 

priniesla Veronike prekrásne 2. miesto v kategórii A a Adamovi 

13. miesto v kategórii C.  

V dňoch 10. – 12. júna 2016 sa Veronika Lukáčová (3. tr.) 

zúčastnila medzinárodného finále súťaţe vo Varšave. V kategórii 

A skončila spomedzi 19 finalistov na veľmi peknom 9. mieste, 

pričom bola 2. najlepšou účastníčkou zo Slovenska. Celkovo sa 

v Poľsku stretlo 80 programátorov z troch krajín. Okrem 

umiestnenia si na Slovensko priniesla aj mnoho záţitkov. 

Veronike blahoţeláme k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za reprezentáciou školy 

v zahraničí! 
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Matematické súťaţe 

Školského kola Pytagoriády sa zúčastnili všetci ţiaci 3. – 8. roč. V okresnom kole nás 

reprezentovali: Veronika Lukáčová, Ema Váţanová (3. tr.); Oliver Kiripolský, Maroš Kováč 

(4. tr.); Isabelle Ida Mokrá, Natália Pavkeje (5. tr.), Matúš Nechala, Jakub Daniš (6. tr.), 

Martin Benko, Vanesa Kasáková (7. tr.); Dorota Kmeťová, Marek Kováč (8. tr.). 

Do školského kola Matematickej olympiády sa zapojili ţiaci z 5. roč. – Magdaléna Bartová, 

Samuel Paľun, Dorota Hudecová, Sofia Berková, zo 6. – 8. roč. všetci ţiaci a z 9. triedy 

Adama Lukáč, ktorý bol aj úspešným riešiteľom. 

Úspešnými riešiteľmi Matematického klokana z 1. triedy sú: Elise Fábryová, Denisa 

Laurová, Imani Ina Mokrá, Sofia Píšová. Z 2. triedy sa najlepšie darilo Jurajovi Píšovi, z tretej 

Veronike Lukáčovej, ktorá sa stala školským šampiónom. Adam Lukáč z 9. triedy bol taktieţ 

úspešným riešiteľom.  

 

Chemická olympiáda 

Chemickej olympiády sa zúčastnili ţiaci z 9. ročníka. Do obvodného kola 

postúpil Adam Lukáč, ktorý bol aj úspešným riešiteľom. Blahoţeláme! 

 

Fyzikálna olympiáda 

Školského kola fyzikálnej olympiády sa zúčastnili ţiaci 8. ročníka – Petra Benková, Ján 

Gabriel, Dorota Kmeťová a Marek Kováč. 

 

Výtvarné súťaţe 

Slovenská ornitologická spoločnosť vyhlásila výtvarnú súťaţ 

„Vrabec domový a vrabec poľný – vták roka 2015.“ Do 

súťaţe sme poslali výtvarnú prácu Diany Hatalovej zo 6. triedy 

(na obrázku) a práce ţiakov 3., 4. triedy a ŠKD. 

 

V mesiaci marci sme sa zúčastnili výtvarnej súťaţe  organizovanej 

Slovenským zväzom záhradkárov s témou Ročné obdobia 

v záhrade. Našu školu reprezentovali výtvarné práce Sofie 

Píšovej, Imani Iny Mokrej, Denisy Laurovej, Nelly Sáry 

Korecovej a Nely Šnircovej (1. tr.), Niny Nechalovej (2. tr.),  Emy 

Váţanovej (3. tr.), Barbory Dadovej (na obrázku), Doroty 

Hudecovej a Sofie Berkovej z 5. triedy. 

Aj tento rok sa ţiaci 2. stupňa zapojili do súťaţe Dielo tvojich 

rúk, ktorú kaţdoročne organizuje ZUŠ sv. Lukáša 

v Topoľčanoch. Reprezentovali nás práce s témou „Svet očami 

farieb“ ţiakov – Diany Hatalovej, Jakuba Daniša (6. tr.) a Martiny 

Pisárovej zo 7. triedy (na obrázku). 
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„Maľujte a fotografujte s Primalexom.“ 

Tento rok sme sa opäť prihlásili do súťaţe  „Maľujte a fotografujte 

s Primalexom.“ Úlohou ţiakov bolo vytvoriť výtvarné práce na témy: 

„Rozprávky Pavla Dobšinského“, „Slovenský folklór a tradície“. Do 

Ţiliny sme zaslali práce Maroša Kováča, Ondreja Ďurtu, Iris 

Benkovej, Juliany Ďurišovej, Barbory Bizubovej, Andrey 

Ţigmundovej (4. tr.), Barbory Dadovej (5. tr.), Krištofa Kmeťa, 

Zuzany Slávičkovej, Ley Liptajovej (6. tr.), Marianny Klementovej 

(7. tr.), Martiny Bartolenovej (na obrázku) a Erika Svítka z 9. triedy. 

 

 

Ekoolympiáda 2016 

Zaujímavé zadania z oblasti prírody a ekológie riešili 

v súťaţi Ekoolympiáda dňa 21. marca 2016 deviataci 

– Martina Bartolenová, Patrik Jančovič, Martina 

Mešinová, Erik Svítok a Tomáš Šimo. Ich úlohou 

bolo vyhľadať v textoch na internete rôzne 

informácie o rastlinách, hubách, ekosystémoch, 

ţivotnom prostredí a vyriešiť konkrétne otázky. 

Martina Bartolenová a Erik Svítok sa 

v celoslovenskom kole umiestnili na peknom 9. 

mieste z 1149 účastníkov. 

 

Online geografická olympiáda 

Mapa Slovakia tento rok organizovala Online geografickú olympiádu. V kategórii do 11 

rokov sa zo 73 účastníkov umiestnila na 11. mieste naša ţiačka Kristína Döményová z 5. 

triedy. Blahoţeláme! 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŢE 

Beh SNP 

Dňa 18. septembra 2015 sa ţiaci našej školy zúčastnili oblastnej súťaţe „Beh SNP“, ktorý 

organizovala ZŠ v Zemianskych Kostoľanoch. Naši ţiaci si počínali veľmi úspešne. V behu 

na 100 m získala 1. miesto Vanesa Bartová (2. tr.) a 

Martin Obţera (2. tr.). V behu na 200  sa umiestnila 

na 2. mieste Ema Váţanová (3. tr.). Najrýchlejší beh 

na 1100 m predviedla Isabelle Ida Mokrá, druhým 

bol Samuel Ţigmund a tretím Patrik Bizub z 5. 

triedy. Zo 7. triedy sa najlepšie darilo Marianne 

Klementovej, 2. miesto obsadila Vanesa Kasáková, 

tretí skončil Andrej Pavkeje zo 7. triedy. V behu na 

2200 m bola prvá Adriana Pavkejeová, druhá 

Dajana Kolesárová (9. tr.) a z chlapcov skončil druhý Dominik Ţigmund z 8. triedy. 
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Cezpoľný beh – oblastné kolo  

Oblastné kolo v cezpoľnom behu sa uskutočnilo dňa 28. apríla 2016 v Bystričanoch. V Behu 

oslobodenia sa najlepšie darilo v kategórii ml. ţiakov 5. – 7. roč. Jakubovi Danišovi zo 6. 

triedy. V kategórii ml. ţiačok skončila prvá  Marianna Klementová (7. tr.), druhá bola Diana 

Hatalová (6. tr.). Zo starších ţiakov 8. – 9. roč. sa na 3. mieste umiestnil Tomáš Šimo (9. tr.). 

V mesiaci máj sa konalo okresné kolo v atletike. Druţstvo dievčat sa umiestnilo na 13. 

mieste a druţstvo chlapcov na 17. mieste z 27 škôl. Z jednotlivcov dosiahla najlepšie 

umiestnenie v skoku do diaľky – 3. miesto Marianna Klementová (7. tr.).  

Marianna Klementová získala aj 3. miesto v šprinte na 50 m na Olympiáde detí Hornej 

Nitry, kde nás reprezentovali aj: Diana Hatalová, Jakub Daniš (6. tr.) a Marianna 

Klementová, Andrej Pavkeje (7. tr.). 

Športový krúţok – beţecké lyţovanie 

I. kolo Slovenského pohára žiakov Gerlachov – Štrbské Pleso 6. 1. 2016 

Ml. žiačky r. 2004 1 km klasicky:  1. miesto: Diana Hatalová, st. žiačky r. 2003 3 km voľne: 

2. miesto: Vanesa Kasáková, st. žiačky r. 2002 3 km voľne: 2. miesto: Marianna Klementová 

 

III. kolo Slovenského pohára žiakov Skalka – Kremnica 17. 1. 2016 

Ml. žiačky r. 2004 1 km klasicky:  1. miesto: D. Hatalová, st. žiačky r. 2003 3 km voľne:  

4. miesto: V. Kasáková, st. žiačky r. 2002 3 km voľne: 1. miesto: M. Klementová 

 

IV. kolo Slovenského pohára žiakov Kojšovská hoľa – Košice 24. 1. 2016 

Ml. žiačky r. 2004 1 km klasicky: 1. miesto: D. Hatalová, st. žiačky r. 2003 3 km voľne:  

 4. miesto: V. Kasáková, st. žiačky r. 2002 3 km voľne: 1. miesto: M. Klementová 

 

V. kolo Slovenského pohára žiakov Skalka – Kremnica Biela stopa 31. 1. 2016 

Ml. žiačky r. 2004 2 km klasicky: 1. miesto: D. Hatalová, st. žiačky r. 2003 4 km voľne: 

4. miesto: V. Kasáková, st. žiačky r. 2002 4 km voľne: 3. miesto: M. Klementová 

 

VIII. kolo Slovenského pohára (Skalka) 14. 2. 2016 

Ml. žiačky r. 2004 1 km klasicky: 1. miesto: D. Hatalová, st. žiačky r. 2003 2 km klasicky:  

1. miesto: V. Kasáková, st. žiačky r. 2002 2 km klasicky: 1. miesto: M. Klementová 

 

I. časť Majstrovstiev Slovenska (Skalka) 5. 3. 2016 

St. žiačky 2002 – 2003 šprint klasicky: 1. miesto: M. Klementová, 7. miesto: V. Kasáková 

 

I. časť Majstrovstiev Slovenska (Skalka) 6. 3. 2016 

St. žiačky 2003 3 km voľne: 1. miesto: V. Kasáková, st. žiačky 2002 3 km voľne: 1. miesto:  

M. Klementová 

 

II. časť Majstrovstiev Slovenska (Štrbské Pleso) 12. 3. 2016 

St. žiačky šprint dvojíc: 2. miesto: M. Klementová, V. Kasáková 
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II. časť Majstrovstiev Slovenska (Štrbské Pleso) 13. 3. 2016 

Ml. žiačky 2,5 km klasicky: 8. miesto: D. Hatalová, st. žiačky r. 2003 4 km klasicky: 2. miesto: 

V. Kasáková, st. žiačky r. 2002 4 km klasicky: 3. miesto: M. Klementová 

 

Večerné preteky Slovenský pohár (Skalka) 19. 3. 2016 

Ml. žiačky 1,6 km klasicky: 1. miesto: D. Hatalová, st. žiačky r. 2003 3,2 km klasicky:  

1. miesto: V. Kasáková, st. žiačky r. 2002 3,2 km klasicky: 4. miesto: M. Klementová 

 

Cross country cross – Slovenský pohár (Skalka) 20. 3. 2016 

Ml. žiačky 800 m voľne: 9. miesto: D. Hatalová, st. žiačky r. 2003 800 m voľne: 2. miesto:    

V. Kasáková, st. žiačky r. 2002 800 m voľne: 1. miesto: M. Klementová 

 

 

Víťazkami Slovenského pohára zimnej sezóny 

2015/2016 v behu na lyţiach sa stali: za ml. ţiačky     

r. 2004 Diana Hatalová, za st. ţiačky r. 2003 Vanesa 

Kasáková a za st. ţiačky r. 2002 Marianna 

Klementová. 

 

 

Deviataci sa s nami lúčia nasledujúcou básňou: 
 

Prišiel sem ten deň, 

radostný aj smutný čas,  

deň, kedy deviataci  

lúčia sa s Vami zas. 

Čakanie na deň, 

v ktorý odísť sme mali, 

tešili sme sa naň, 

no, keď sme už starší,  

aj ľúto nám príde,  

že už naša trieda 

len v spomienkach bude. 

Lúčime sa s Vami, 

bolo nám tu super! 

Spomínajte na nás 

ako na najlepších kamarátov, 

veď už nás vidíte poslednýkrát – Vašich deviatakov. 

Simona Pernišová 

____________________________________________________________________ 
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