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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: Obec Kamenec pod Vtáčnikom 

Riaditeľka: PaedDr. Martina Ezechiašová 

Zástupkyňa: Mgr. Marcela Machová 

Ekonomicko-personálny úsek: Ing. Ľudmila Žiaková 

Nepedagogickí zamestnanci: 

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

                                                    pomocná sila v kuchyni: Andrea Jánošková 

Školník: Bc. Oto Kmeť 

Upratovačky: Iveta Gundová, Daniela Nechalová 

Sezónny kurič: Vladimír Plachý 

  

RADA ŠKOLY 

 

Predseda: Ing. arch. Sláva Dadová – zástupkyňa rodičov 

Podpredseda: Bc. Monika Pažická – 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 združenia pri ZŠ a MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom: 

Trieda Zástupca rodičov 

1. Hana Benková 

2. Juraj Píš 

3. Mgr. Ivana Šnircová 

4. Martina Pisárová – predseda 

5. Oto Jančovič  

6. Jana Kováčová – tajomník 

7. Bc. Martina Paľunová 

8. Bc. Oto Kmeť  

9. Katarína Pisárová – hospodár 
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Pedagogickí zamestnanci školy:  

Učiteľka: Mgr. Helena Fábryová – výchovná poradkyňa 

Vychovávateľka: Mgr. Margita Baková 

Pedagogické asistentky: Bc. Karina Beláková, Natália Čupcová, Mgr. Andrea Pastuchová 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ Počet žiakov spolu – 120 

1. 20 Mgr. Iveta Halačová I. stupeň 57 žiakov  

2. 14 Mgr. Michaela Bartová Sluková 

3. 9 Mgr. Marcela Machová 

4. 14 Mgr. Slavomíra Klemetová 

5. 14 Mgr. Denisa Laurová II. stupeň  63 žiakov 

6. 10 Ing. Eleonóra Borovičková 

7. 14 Mgr. Adriana Kováčiková 

8. 16 Mgr. František Klement 

9. 9 Ing. Andrea Bajgárová 

 

Naši žiaci mali možnosť pracovať počas školského roka 2017/2018 v nasledovných 

záujmových útvaroch: 

 

Umiestnenie/prijatie žiakov 9. ročníka na stredné školy: 

Počet žiakov Názov školy/odbor 

1 Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 

 

4 Spojená škola – SOŠ Nováky 

Biotechnológia – farmakológia, Mechanik – mechatronik 

2 Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza 

Staviteľstvo, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zaradení 

1 Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica 

Hudba – oddelenie dychových nástrojov 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru 

Mladý vedec PaedDr. Martina Ezechiašová 

Hravá slovenčina Mgr. Adriana Kováčiková 

Cykloturistický krúžok Mgr. Iveta Halačová 

Varíme, pečieme s láskou Mgr. Denisa Laurová 

Futbalový krúžok Juraj Šimo 

Krúžok programovania  Ing. Eleonóra Borovičková 

Atletický krúžok Mgr. Marcela Machová 

Matematika hrou Mgr. Helena Fábryová 

Tvorivé dielne Mgr. Slavomíra Klementová 

Športový krúžok Mgr. František Klement 
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Príhovor  riaditeľky školy 

 

Vážení pedagógovia, žiaci, rodičia a priatelia školy! 

 

Aj tento rok sa  Vám dostáva do rúk naša Ročenka školy. V nej znovu bilancujeme 

prácu školy za uplynulý školský rok. Nájdete tu stručný prehľad toho, čo sme tento školský 

rok robili, kde všade sme sa zapojili a v čom sme boli úspešní. 

Dobre pripraviť deti pre život je najdôležitejším poslaním tých, ktorí ovplyvňujú ich 

vývoj. Sú to ich rodičia, ale aj učitelia. Vieme, že dieťa má právo na výchovu v súlade s jeho 

individuálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami. Vieme, že má byť vychovávané a 

vzdelávané tak, aby bolo schopné vnímať dianie okolo seba, pružne sa v ňom orientovať a 

správne naň reagovať. 

 Dosiahnutie týchto cieľov nie je vec jednoduchá. Možno to vôbec zvládnuť?  

Naše školstvo prechádza ťažkým obdobím premien i hľadania novej koncepcie práce, 

didaktických i výchovných postupov. 

Výchova nie je len záležitosťou školy. Hlavné výchovné činitele musia pôsobiť 

predovšetkým v rodine, lebo v škole prežíva dieťa len tretinu dňa, ďalšie dve je pod ochranou 

svojich rodičov. Na to zabúdať nesmieme. 

 Moderná doba kladie na každého z nás vysoké nároky, a to nielen pracovné, ale aj 

citové. Elektronika, exaktná technika síce uvádza človeka do sveta netušených možností, ale 

ako protihodnotu za toto poznanie mu ponúka ochudobňovanie o najprirodzenejšie prejavy, 

ktoré plynú z prostého ľudského vzťahu plného ohľaduplnosti, pozornosti a srdečnosti. Staré 

príslovie hovorí: Kto lásku seje, ten lásku žne. Láska je naozaj ten čarovný prútik vekov, 

ktorý prebúdza svedomie, spája národy a otvára cestu človeka človeku. 

 Preto aj v tomto novom modernom a pretechnizovanom tisícročí vychovávajme naše 

deti v duchu lásky a porozumenia. 

Doba sa mení, ale deti ostávajú vždy iba deťmi. Sú náročnejšie, vnímavejšie, ale sú 

stále deťmi, ktoré majú rady rozprávky, spev, pohyb a potrebujú úprimnú lásku. My sa 

snažíme naďalej obohacovať ich detstvo tým, že ich učíme žiť v kolektíve, prispôsobovať sa, 

navzájom si pomáhať, pripravujeme ich pre život a vytvárame pre ne zdravú klímu. 

 Je to práca náročná, ktorej výsledky nevidieť zo dňa na deň. Treba na to vynaložiť 

veľa úsilia a trpezlivosti. 

Preto ďakujem všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom za usilovnú 

prácu v tomto školskom roku a prajem všetkým Vám, pracovníkom a žiakom našej školy, 

pekné prázdniny a veľa oddychu.  

                                                                            

PaedDr. Ing. Martina Ezechiašová 

                                                                                                                            riaditeľka školy 
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Žiaci 1. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Ivetou Halačovou 

 

 

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

 

Žiaci 4. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Slavomírou Klementovou 
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Žiaci 5. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Denisou Laurovou 

 

 

Žiaci 6. triedy s tr. učiteľkou Ing. Eleonórou Borovičkovou 
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Žiaci 7. triedy s tr. učiteľkou Mgr. Adrianou Kováčikovou 

 

 

Žiaci 8. triedy  
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Žiaci 9. triedy s tr. učiteľkou Ing. Andreou Bajgárovou 

 

 

Kolektív pedagogických pracovníkov školy 
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ČO SME ZAŽILI POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA? 

Slávnostné otvorenie školského roka 

Dňa 4. septembra 2017 sa opäť rozozvučal zvonček a otvorila sa školská brána, aby sme 

mohli privítať žiakov a rodičov našej 

základnej školy. Najväčšie očakávania 

z nového školského roka prežívalo 20 

nových žiakov – prváčikov. Všetkých 

prítomných privítala pani riaditeľka, 

PaedDr. Martina Ezechiašová, ktorá 

zaželala žiakom, rodičom a učiteľom 

úspešný nový školský rok. Žiakom sa 

prihovoril aj starosta obce, pán Ing. 

Dušan Ďuriš, ktorý im zaprial veľa 

úspechov a pekných zážitkov na ceste poznania. Krátky kultúrny program si pripravili 

i žiaci: Sára Nechalová a Martin Obžera. Prvákov veľmi potešili nielen nové šlabikáre 

a pracovné zošity, ktoré na nich čakali v triede, ale aj knižky, pastelky a sladkosti, ktoré im 

daroval OcÚ.      

Finančná zbierka „Biela pastelka“ 

Aj tento školský rok sme sa zapojili do 

finančnej zbierky organizovanej Úniou 

slabozrakých a nevidiacich „Biela pastelka“. 

Svojím malým príspevkom darovaným z 

úprimného srdca chceme podporiť žiakov so 

zrakovým postihnutím. Všetkým darcom 

ďakujeme! Vďaka nim sme vyzbierali 70,50 

eura.  

   

 

Október – Mesiac úcty k starším 

Už tradične patrí októbrový čas v našej škole aktivitám venovaným úcte k starších ľuďom. 

Deti pozvali svojich starých rodičov na posedenie generácií. Pri šálke čaju a koláčikoch si 

babičky, deduškovia, staré mamy a starí otcovia zaspomínali na svoje detstvo a mladosť a 

porozprávali žiakom zaujímavé i veselé 

príhody. Svoje praktické skúsenosti 

odovzdali starí rodičia svojim vnúčatám s 

láskou pri tvorbe jesennej výzdoby 

triedy. Žiaci prekvapili starkých krátkym 

kultúrnym programom a malými 

darčekmi.  

V októbri nás navštívili aj bývalí 

pedagógovia a zamestnanci našej školy. Žiaci pre nich pripravili krátky kultúrny program, po 

ktorom sa stretli so svojimi kolegami a spolupracovníkmi na malom občerstvení.  

file:///C:/photos/%3fphoto=album&gallery=599
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Stretnutie prvákov a predškolákov v materskej škole 

V piatok, 13. októbra 2017, sa naši prváci na chvíľu vrátili do materskej školy. Prišli tam 

navštíviť svojich mladších kamarátov. Aké milé stretnutie, známe tváre pani učiteliek z 

materskej školy, obľúbené hračky, detské ihrisko! Všetky deti našli spoločnú reč pri hre a 

zdieľaní zážitkov. Už sa tešíme na našich kamarátov, ktorých privítame v prvej triede už 

onedlho.  

 

Exkurzia  na Oravu 

Dňa 13. októbra 2017 sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili  exkurzie zameranej na slovenský 

jazyk, dejepis a geografiu – na Oravu. Ich cieľom bola návšteva Múzea oravskej dediny 

v Zuberci, Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava a Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. 

Žiaci si vypočuli 

odborný výklad týkajúci 

sa života našich predkov 

spojený s názornými 

ukážkami a prezreli si 

zaujímavé expozície 

Literárneho múzea P. O. 

Hviezdoslava. Dozvedeli 

sa veľa zaujímavostí zo 

života najväčšieho 

slovenského básnika. 

Zaujal ich aj výklad o 

zbierke oravského rodáka Vavrinca Čaploviča, dozvedeli sa, ako sa uchovávajú a reštaurujú 

staré a vzácne knihy, rukopisy a inkunábuly. Krásne jesenné počasie doprialo všetkým 

neopakovateľné pohľady na Roháče a Oravskú Maguru.  

 

Týždeň zdravej výživy 

Jeseň je najbohatším ročným obdobím: je bohatá na farby, vône, chute. Mohli sme sa o tom 

presvedčiť v Týždni zdravej výživy od 16.  – 20. októbra 2017 na  výstave jesenných 

plodov, dekorácií a výtvarných prác detí s jesennou tematikou. Niektorí doniesli na výstavku 

ukážkové kusy zo svojich záhrad, ďalší namaľovali veselé tekvicové domčeky či na hodine 

matematiky riešili „jabĺčkové 

úlohy“. Žiaci sa pokúsili uviť ruže 

z javorových listov a vyrobili 

svietniky zdobené skeletovanými 

listami.  
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Sadenie stromčekov 

Žiaci 1. ročníka s triednou pani učiteľkou Ivetou Halačovou a za výdatnej pomoci pána 

školníka zasadili do záhonu pred školou dva stromčeky, o ktoré sa budú vzorne starať počas 

celej školskej dochádzky a sledovať ich rast.  

 

Exkurzia v Banskej Štiavnici 

Žiaci 1. – 4. ročníka sa dňa 19. 

októbra 2017 zúčastnili zaujímavej 

exkurzie. Tentokrát zamierili na 

poznávaciu cestu do stredovekého 

banského mestečka, do Banskej 

Štiavnice. V magickej tvorivej 

dielni Terra Permonia sa oddali 

tvorivým aktivitám. Veru ani 

dievčatá sa nedali zahanbiť pri 

narábaní vrtákom či pílkou. Ďalšou 

zastávkou poznania  chtivých 

kamenčianskych školákov bola 

návšteva štôlne Michal a mineralogickej expozície Slovenského banského múzea. Nadšenie z 

exponátov hornín, minerálov a chemických prvkov nemalo konca. Veď kto z vás si mohol 

zahrať pexeso s prvkami hornín, vidieť na vlastné oči skutočný diamant či  dotknúť sa 

polodrahokamov? Deti navštívili i banskoštiavnický betlehem, ktorý patrí medzi najväčšie 

drevené, vyrezávané a pohyblivé betlehemy na Slovensku.  

 

Exkurzia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi 

Naši tretiaci a štvrtáci navštívili pútavé podujatie v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi dňa 

20. októbra 2017. Akcia bola venovaná jesenným variáciám na poli a na paši. Deti sa formou 

lektorovaných aktivít  dozvedeli veľa 

zaujímavostí o tradičnom hospodárení na 

poliach,  videli, aké nástroje používali 

ľudia pri práci, rozpoznávali hlavné 

druhy obilnín, veľa sa dozvedeli o 

fungovaní trojpoľného systému a 

nakoniec si spoločne vytvorili strašiaka 

do maku. Pozreli si aj výstavu mečov, 

stálu expozíciu zvierat a rôznych 

artefaktov z minulosti. A nakoniec si 

vyskúšali cestovanie autobusom i 

vlakom a trošičku zrelaxovali pri 

zmrzline na námestí v okresnom meste.  
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Biely deň 

V piatok, 27. októbra 2017, bol v našej škole Biely deň, oslavovali sme deň mlieka, 

mliečnych výrobkov a zdravej 

výživy. Navštívili nás pracovníci 

Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva Prievidza so sídlom 

v Bojniciach, ktorí pripravili pre 

žiakov 3. a 4. triedy besedu o 

zdravom stravovaní spojenú so 

zaujímavými aktivitami. Počas 

veľkej prestávky bola všetkým 

deťom podávaná mliečna desiata. 

Žiaci  kreslili na tému „zdravá 

výživa a mlieko“. Žiaci 7. ročníka 

na hodine biológie pripravili 

zaujímavé projekty o zdravom 

stravovaní. 

 

Záložka do knihy spája školy 

Aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy. Naša 

základná škola dostala krásne záložky zo ZŠ Mikulčice na Morave. Naši žiaci sa takisto 

nedali zahanbiť a  pre kamarátov v Mikulčiciach pripravili záložky s rozprávkovou tematikou. 

 

 

Týždeň vedy a techniky 

V týždni od 13. – 16. novembra 2017 sa uskutočnil v našej škole už 2. ročník Týždňa vedy a 

techniky. Žiaci 7.  –  9. ročníka si pripravili zaujímavé pokusy, ktoré prezentovali pred 

zvedavým obecenstvom mladších. Deti, ktoré sa stretávajú v ŠKD, vytvorili  s pani 

vychovávateľkou pekného  recyklo 

robota. Šiestaci sa tiež nedali zahanbiť, 

pre spolužiakov pripravili prezentácie o 

slovenských vynálezcoch a nakreslili 

bájne stroje. Veru, taký mlynček na 

učenie by sa zišiel v každej školskej 

lavici! Deviatačky pripravili spolu s pani 

riaditeľkou pre prváčikov voňavé 

mydielka. Predvádzali sa aj 

programovateľné roboty Beebot a Lego 

robot AV3, samozrejme aj modely na 

ovládanie, ktoré priniesli niektorí šikovní 

žiaci. Viete, že existuje 118 chemických 

prvkov? Je ich presne toľko, koľko je 

žiakov v našej základnej škole.  
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Beseda na tému Prevencia obchodovania s ľuďmi 

V pondelok, 27. novembra 2017, sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy s pracovníčkami 

Informačného centra mladých v Prievidzi na tému Prevencia proti obchodovaniu s ľuďmi. 

Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých a užitočných informácií o hroziacich nebezpečenstvách 

práce v zahraničí a vypočuli si smutné svedectvá ľudí,  ktorí sa stali obeťami obchodu s 

ľuďmi.   

Mikulášska diskotéka 

Dňa 1. decembra 2017 prišli všetky deti na Mikulášsku diskotéku do Spoločenského domu v 

Kamenci pod Vtáčnikom. Túto peknú akciu usporiadala 

Rodičovská rada pri Rodičovskom združení ZŠ a MŠ. 

Mikuláš so svojím sprievodom odmenil všetky deti 

sladkosťami. Deti si pripravili pre svojho vzácneho 

hosťa aj nevšedné prekvapenie – predviedli sa v 

klobúkoch od výmyslu sveta! Všetci sa veselo zabávali! 

 

 

Adventná kvapka krvi 

Adventná kvapka krvi sa v našej škole konala už po 

tretíkrát dňa 8. decembra 2018. Zúčastnilo sa jej 30 

dobrovoľných darcov krvi  z radov rodičov, učiteľov 

a občanov obce. Ďakujeme všetkým darcom a 

pracovníkom Národnej transfúznej služby z Martina!  

Beseda o finančnej gramotnosti 

Žiaci 8. a 9. ročníka sa dňa 11. decembra 2017 zúčastnili besedy o finančnej gramotnosti, 

ktorú pre nich pripravili pracovníci Informačného centra mladých z Prievidze. Žiaci sa 

dozvedeli veľa užitočných informácií o sporení peňazí, vkladoch, finančných rizikách i o 

finančnom hospodárení domácnosti. 

Otvorené laboratórium v Novákoch 

Už tradične sa starší žiaci našej školy zúčastňujú Otvoreného laboratória, ktoré každoročne 

organizuje Spojená škola Nováky. Predvianočné stretnutie sa uskutočnilo 11. decembra 2017  

a nieslo sa v duchu príbehu Harryho Pottera. Pani 

profesorka McGonagallová, vedúca fakulty 

Chrabromil, uviedla žiakov do zaujímavého 

bádania  neznámej chemikálie. Ich úlohou bolo 

prefiltrovať rozpustenú vzorku, odmerať jej pH 

a do štyroch vzoriek filtrátu dať rôzne činidlá. 

Podľa výsledku skúmania boli žiaci zaradení do 

jednotlivých  čarodejníckych fakúlt: Slizolin, 

Bifľomoľ, Chrabromil a Bystrohlav. Žiaci si 

vylosovali aj mená žiakov – postáv z čarodejníckeho príbehu.  
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Hour of Code 

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do 

celosvetového projektu Hour of Code zameraného na 

programovanie detí. Programovanie bolo zábavné i 

poučné a deti mali z neho radosť. Úspešne ho 

absolvovali žiaci 2. – 7. ročníka. 

 

 

 

Lucie v triedach 

Každý rok 13. decembra navštívia našu školu 

Lucie, ktoré všetko vyčistia, vymetú a prinesú 

dobrú náladu do každej triedy. 

 

Vianočný turnaj, vianočné besiedky 

Už tradične sa v decembri koná vianočný 

turnaj vo vybíjanej. Deti si užili radosť z 

pohybu, zápal pre hru i víťazstvo.  

Posledný týždeň sa žiaci stretli na triednych 

besiedkach. Mimoriadnu vianočnú besiedku 

pripravili pre svojich starých rodičov štvrtáci. 

Predstavili sa pekným kultúrnym programom, 

ktorý všetkým pripomenul krásne slovenské 

vianočné tradície.  

Vianočné tvorenie 

Deti na výtvarnej výchove i na tvorivých dielňach vyrábali adventné vence i kalendáre, 

svietniky, vianočné pozdravy, stromčeky a všakovaké ozdoby.  

.  
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Divadelné predstavenie 

Dňa 1. februára 2018 nás opäť navštívila Divadelno-

šermiarska kumpánia zo Zvolena, ktorá nám veľmi 

zábavne, poučne a zaujímavo predstavila niektoré 

historické udalosti zo života Slovenska a jeho 

obyvateľov v divadielku Klenoty Slovenska. 

 

Recyklujem, recykluješ, recyklujeme 
 

Na našej škole prebieha recyklácia odpadu žiakmi už niekoľko rokov. Tento školský rok sa 

naša škola zapojila do programu Recyklohry. Orientovali sme sa  nielen na triedenie 

a recyklovanie komunálneho odpadu, ale 

prostredníctvom detí  sme do tejto činnosti 

vtiahli celé rodiny. Na webstránke školy i 

v obecnom rozhlase sme informovali o 

možnostiach separovaného zberu. Obyvatelia 

Kamenca pod Vtáčnikom mohli priniesť 

elektroodpad priamo do školy, kde máme 

zberné miesto. Separovaním odpadu nielenže 

zbavili domácnosti  nepotrebných vecí, ale 

taktiež pomohli našej škole, ktorá získala za 

odovzdaný odpad body a mohli sme pre 

žiakov vybrať rôzne športové potreby či 

učebné pomôcky z katalógu odmien. Pedagógovia na vyučovacích hodinách žiakom 

pravidelne vysvetľujú, aké dôležité je v civilizovanej spoločnosti odpad separovať. Aby však 

nezostali len pri teórii, deti triedili prinesené odpady do zberných nádob vo vyhradenej časti 

chodby. Deti si vytvorili na separovanie jednotlivých druhov odpadu aj pekné básničky. 
 

Lyžiarsky výcvik 

V prvom marcovom týždni sa 27 žiakov zo 6. – 9. ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v 

Lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici. V krásnom prostredí Kremnických vrchov si prvé 

kroky, vlastné zjazdy  na snehu vyskúšali najmä šiestaci a niektorí siedmaci. Žiaci 8. a 9. 

ročníka si lyžovačku naplno užívali, pretože sa lyžiarskeho výcviku zúčastnili druhýkrát.  

http://www.triedime.sk/
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Navštívili nás kamaráti z MŠ 

Dňa 7. marca 2018 navštívili 1. triedu 

predškoláci z MŠ. Prváci svojim mladším 

kamarátom ukázali, ako dobre vedia čítať, písať 

a počítať. Ani predškoláci sa nedali zahanbiť. 

Pri rôznych spoločných aktivitách ukázali, že sú 

pripravení na zápis. Spoločne sa rozprávali o 

obľúbených rozprávkových knižkách. 

  

 

Čitateľské potulky s pánom Andersenom a Čapkom 

V marci,  Mesiaci knihy, sme podnikli niekoľko zaujímavých čitateľských výprav. Žiaci sa 

venovali čítaniu kníh viac ako inokedy, 

riešili všetky čitateľské aktivity, rébusy a 

hádanky. Spoločne si zahrali aj bábkové 

divadielko. Mladších žiakov navštívil pán 

Andersen so svojimi krásnymi rozprávkami. 

Deň jeho narodenia, 2. apríl, sa spája s 

Medzinárodným dňom detskej knihy. Tento 

rok sme tento milý sviatok detí a kníh 

oslávili koncom marca.  Žiaci 8. ročníka 

pripravili svojim mladším kamarátom 

zábavné úlohy o statočnom cínovom vojačikovi, malej morskej panne, škaredom káčatku a i.   

  

Jarné tvorivé dielne 

V poslednom marcovom týždni sa uskutočnili 

jarné tvorivé dielne nášho krúžku, ktoré pripravila 

pani učiteľka Mgr. Slavomíra Klementová s pani 

Janou Kováčovou. Na akciu boli pozvaní aj 

rodičia a starí rodičia našich žiakov. V príjemnej 

jarnej kreatívnej atmosfére vyrábali jarné a 

veľkonočné dekorácie a zdobili veľkonočné 

vajíčka.  

 

 

Sférické kino 

V pondelok, 9. apríla 2018, nás navštívilo sférické kino. Program Stromy si prezreli prváci 

a druháci, tretiaci a štvrtáci videli Ľudské telo, žiaci 5. – 7. roč. sa naučili veľa o teleskope, 

program Astronaut zaujal žiakov 8. – 9. ročníka. 
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Zápis žiakov do 1. ročníka 

Zápis žiakov do 1. ročníka sa v našej škole 

uskutočnil 10. apríla 2018. Na zápise boli 

prítomné: Mgr. Iveta Halačová, Mgr. 

Michaela Bartová Sluková, Mgr. Marcela 

Machová, Mgr. Helena Fábryová a  Božena 

Žišková – riaditeľka MŠ, Lenka Černáková – 

učiteľka MŠ. 

Deti zavítali do začarovanej rozprávkovej 

krajiny, kde plnili rôzne úlohy, ktoré im 

pripravili veselé zvieratká. Svojou 

šikovnosťou a vedomosťami sa im túto  

krajinu podarilo odčarovať. Samotná náplň 

zápisu pozostávala z odskúšania komunikačných schopností (počas ktorých sa sledovala 

správna výslovnosť), z preverenia psychických, fyzických a sociálnych schopností na základe 

výtvarného vyjadrenia, z poznávania a pomenovania základných geometrických tvarov a zo 

samoobslužných činností. Na záver zápisu bolo každé dieťa odmenené drobným darčekom 

zhotoveným pani vychovávateľkou Mgr. Margitou Bakovou a bývalou pani vychovávateľkou 

Evou Fábryovou, čokoládou zakúpenou RZ a pamätným listom od vyučujúcej 1. ročníka, 

ktorý im zápis bude pripomínať. 

Na budúci školský rok k nám pribudnú: Danišová Johana, Ezechiaš Martin, Komžík Patrik, 

Mendel Tomáš, Nechalová Adela, Oršula Andrej, Plachý Daniel, Šimková Nela, Zábojník 

Dávid a Žiaková Tatiana. Už teraz sa na nich tešíme! 

 

Deň Zeme – projekt Motýlia záhrada 

Deň Zeme (22. apríla) sme si už tradične 

pripomenuli rozhlasovou reláciou s užitočnými 

radami o ochrane prírody, kreslením 

environmentálnej tematiky na dlažbu a na 

výkresy. V mesiaci apríl sme uskutočnili 

zaujímavý projekt „Motýlia záhrada“. Jeho 

cieľom bol chov a pozorovanie motýľa babôčky 

pŕhľavovej. Získali sme niekoľko húseníc, ktoré 

sme chovali, pozorovali sme ich zakuklenie 

a premenu na dospelého motýľa. Nakoniec sme 

ich vypustili do voľnej prírody.  

 

Tehlička 

Naša základná škola sa opäť zúčastnila pôstnej zbierky Tehlička. Spolu 

sme vyzbierali 73,53 eur, ktoré pomôžu obyvateľom Kene v oblasti Korr 

pri zabezpečení pitnej vody a vzdelávania detí. Všetkým štedrým darcom 

ďakujeme!  
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Deň narcisov 

V piatok, 13. apríla 2018, sa  uskutočnila 

finančná zbierka Deň narcisov organizovaná 

Ligou proti rakovine na pomoc chorým 

pacientom. Naši deviataci navštívili s 

pokladničkou nielen všetky triedy, ale  aj 

obecný úrad, poštu. Do finančnej zbierky 

prispeli mnohí občania naše dediny. Vďaka 

srdečným darcom sa nám podarilo vyzbierať 

501,30 eur. Všetkým darcom ďakujeme nielen 

za ich štedrosť, ale aj empatiu k 

onkologickým pacientom.   

Noc čítania Biblie 

 

Aj tento rok sme sa zúčastnili projektu Víkend s 

Božím slovom – Noc čítania Biblie. Pri čítaní 

Markovho evanjelia sa 13. apríla 2018 zišlo 35 

žiakov 1. – 7. ročníka. Témou čítania bolo 

odpustenie. Biblické čítania Uzdravenie 

ochrnutého, Pomazanie v Betánii, Podobenstvo o 

rozsievačovi, Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie 

boli striedané s rôznymi aktivitami: obrazovou 

meditáciou, pesničkami, dramatizáciou príbehu. 

Prváci a druháci vytvorili model prázdneho 

hrobu, štvrtáci a piataci model domu z Kafarnauma. Zaujímavý večer s Bibliou sme zakončili 

napínavým hľadaním kešiek s biblickými úlohami. Úspešných hľadačov kešiek a lúštiteľov 

biblických hádaniek čakal sladký poklad.  

Beseda o ochrane lesov 

Dňa 27. apríla 2018 sa uskutočnila zaujímavá beseda venovaná ochrane lesov a prírody. 

Navštívili nás členky zväzu PS Háje-

Býkové Zemianske Kostoľany – pani 

Ľubica Rybárová a Ing. Renáta 

Šimová Hudecová. Z ich pútavého 

rozprávania sme sa dozvedeli veľa 

zaujímavého a užitočného: ako sa stať 

poľovníkom, aké povinnosti majú 

poľovníci, aké zvieratá žijú v našich 

lesoch, čím sa živia, akých majú 

nepriateľov, kedy sa môžu loviť, aký 

úžitok prinášajú nám ľuďom... Podelili 

sa s nami o zaujímavé zážitky z 

poľovníckej posiedky i poľovačky. Ukázali nám aj svoje poľovnícke trofeje a naučili nás 

rozlišovať zvieracie stopy. Obom našim hostkám patrí veľká vďaka za poučnú a zaujímavú 

besedu.      

  



20 
 

Škola v prírode 

V dňoch 14. – 18. mája 2018 

prežili žiaci 1. – 5. ročníka 

zábavný týždeň plný hier, 

oddychu, poznávania v škole 

prírody na Martinských holiach. 

Celý týždeň sa deťom okrem pani 

učiteliek venovali aj animátorky, 

ktoré s patričnou dávkou energie 

žiakov učili, zabávali sa s nimi, 

tancovali, spievali, športovali, 

maľovali, tvorili a plávali. Pani 

učiteľky chodili s deťmi do 

prírody, v ktorej vládlo ticho a pokoj. Napriek nepriaznivému počasiu deti nabrali energiu 

a silu. 

 

MDD 

Medzinárodný deň detí sme oslávili už 

tradične zábavným predpoludním s rodičmi 

a s našimi priateľmi – vojakmi z VU 1606 

Nováky, dňa 25. mája 2018. Napriek 

nepriazni počasia nám pripravili zaujímavý 

a bohatý program. Na rôznych stanovištiach 

si deti mohli vyskúšať plazenie v teréne, 

hľadanie výbušnín, beh v plynovej maske, 

streľbu zo vzduchovky. Vojaci nám 

predviedli aj robota, ktorý vie vyhľadať 

mínu a farebné dymovnice. Občerstvili sme 

sa chutnými špekáčikmi, čajom, nanukom a sladkosťami.  

 

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou 

Poznáte knihu Dokonalá Klára? Čítali ste už knihu Moja mama je 

bosorka? Že nie? Naši žiaci tieto knižky poznajú. V utorok, 29. mája 

2018, sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou, 

autorkou obľúbených detských kníh a taktiež so šéfredaktorkou 

vydavateľstva Albatros pani Martou Jankajovou. Z ich zaujímavého 

rozprávania sme sa dozvedeli, ako sa plní sen stať sa spisovateľkou, 

koľko trvá napísanie knižky, čo má pani spisovateľka rada, kde dostáva 

inšpiráciu.  

Pani šéfredaktorka Marta Jankajová  nám zasa porozprávala o tom, ako 

vzniká kniha, koľkými rukami musí prejsť rukopis od spisovateľa až 

k čitateľovi a prečo je potrebné čítať knihy i učiť sa cudzie jazyky. 

Nakoniec bola autogramiáda spojená s predajom autorkiných knižiek. Rodičovskému 

združeniu ďakujeme za finančné zabezpečenie besedy.  
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Deň matiek 

Deň matiek  sme spolu s mamičkami 

a starými mamami slávili v posledný 

májový deň v Spoločenskom dome 

v Kamenci pod Vtáčnikom. Piesňami, 

básňami, tancami sa deti našej školy 

prihovorili, poďakovali tým, ktoré 

majú najradšej – svojim mamičkám. 

 

 

 

Výlet do Bojníc 

V piatok, 1. júna 2018, oslávili 

piataci Deň detí, ako sa patrí. S 

pani učiteľkou Mgr. Denisou 

Laurovou sa vybrali na výlet do 

Bojníc. Poprechádzali sa po 

malebných zákutiach Bojnického 

zámku a navštívili aj svojich 

zvieracích kamarátov v ZOO.  

 

 

 

Otvorené laboratórium II 

Dňa 7. júna 2018 sa žiaci 7. a 9. ročníka spolu s Ing. Eleonórou Borovičkovou zúčastnili  

letného Otvoreného laboratória 

v Spojenej škole v Novákoch. 

Ich laboratórne bádanie sa 

nieslo v duchu rozprávky 

„Charlie a jeho továreň na 

čokoládu“. Každý žiak dostal 

neznámu vzorku, z ktorej 

pripravil filtrát a zisťoval jej 

vlastnosti, pH a reakciu s 

rôznymi činidlami. Podľa 

výsledkov chemického bádania 

bola žiakom pridelená niektorá 

z rozprávkových postáv August, 

Veroka, Violet, Mike a Karlík. Poďakovanie za prípravu a realizáciu zaujímavého 

predpoludnia s chémiou patrí pedagógom Spojenej školy v Novákoch a ich študentom – 

asistentom.   
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Exkurzia vo hvezdárni 

Už tradične sa naši žiaci zúčastňujú 

exkurzie vo Hvezdárni Partizánske. 

Tento školský rok navštívili hvezdáreň 

piataci, šiestaci a deviataci. Popoludní 

pozorovali Slnko a vypočuli si úvodnú 

prednášku, večer bol venovaný 

pozorovaniu hviezd, planét Jupiter a 

Saturn. Na exkurzii sme sa dozvedeli 

veľa zaujímavého o ekliptike a 

súhvezdiach zvieratníka, o konjunkcii nebeských telies, o čiernych dierach a exoplanéte 

hviezdy Proxima Centauri. Pracovníkom Hvezdárne Partizánske ďakujeme za zaujímavú a na 

poznatky o vesmíre bohatú exkurziu. 

 

Exkurzia na OcÚ v Kamenci od Vtáčnikom 

Dňa 14. júna 2018 žiaci 6. ročníka spolu s Mgr. 

Adrianou Kováčikovou v rámci vyučovania 

občianskej výchovy navštívili Obecný úrad 

v Kamenci pod Vtáčnikom. Pán starosta, Ing. 

Dušan Ďuriš im porozprával o kompetenciách 

obecného úradu, ale aj o povinnostiach poslancov 

či zamestnancov OcÚ. Pani Ing. Iveta Rybárová 

žiakom ukázala jednotlivé kancelárie a predstavila 

im jednotlivých zamestnancov. Deti na výtvarnej 

výchove vyrobili všetkým pracovníkom malé 

„obecné“ vlajky. Pán starosta im za odmenu 

podaroval magnetku a sladkosti.  

Výlet Budapešť 

Žiaci 5. – 9. roč. sa dňa 19. júna 2018 zúčastnili zájazdu do Budapešti. Prezreli si zaujímavé 

Tropicarium s cudzokrajnými 

zvieratami a obrovským morským 

akváriom. Krásne počasie prialo 

príjemnej prechádzke historickým 

centrom so sprievodkyňou, ktorá 

ich oboznámila s históriou tohto 

svetoznámeho mesta na Dunaji, 

úzko spätého s našimi dejinami. 

Nechýbala návšteva Rybárskej 

bašty, dunajského nábrežia s 

krásnou budovou maďarského 

parlamentu Országház. Videli sme 

známe pamiatky ako budovu maďarského parlamentu, 700-ročný korunovačný Chrám kráľa 

Mateja, ktorý je pamiatkou Unesco, Citadelu i jazdeckú sochu kráľa Štefana. Všetci žiaci si 

odniesli zážitky, ktoré sa veru nedajú kúpiť v žiadnom supermarkete.  
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Testovanie 5-2017   

Žiaci piateho ročníka boli v I. polroku školského roka celoslovensky testovaní Národným 

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

piataci dosiahli zo SJL priemernú úspešnosť 59,4%. Priemerná úspešnosť v SR – národný 

priemer – bol 62,8%. V MAT napísali test na 55,8%, celoslovenský priemer bol 64,7%. 

Testovanie 9-2018 

Žiaci 9. ročníka boli takisto dňa 5. apríla 2018 testovaní z hlavných predmetov. Z počtu 8 

žiakov získalo priemernú úspešnosť z predmetu SJL 63,5%, celoslovenský priemer bol 63%. 

V matematike dosiahli 45%, národný priemer bol 55,9%.  

 

SÚŤAŽE 

iBobor 

V dňoch 7. – 10. novembra  2017 sa uskutočnila 

medzinárodná informatická súťaž iBobor 2017, 

ktorej sa zúčastnilo 54 našich žiakov. Súťažili v 

4 kategóriách: Drobci (2. – 3. roč.), Bobríci (4. 

– 5. roč.), Benjamíni (6. – 7. roč.) a Kadeti (8. – 

9. roč.).  Úspešnými riešiteľmi sa stali 

žiaci: Sára Nechalová, Samuel Kubasák, Daniel 

Větrovec a Maximilián Schwartz (2. tr.), Sofia 

Píšová, Elise Fábryová (3. tr.), Juraj Píš, 

Adriana Bialešová, Jakub Ličko (4. tr.), 

Veronika Lukáčová, Matúš Jančovič (5. tr.), 

Maroš Kováč (6. tr.), Samuel Paľun, Magdaléna Bartová (7. tr.), Matúš Nechala, Peter Bialeš, 

Krištof Kmeť (8. tr.) a Martin Benko z 9. triedy. Všetkým úspešným riešiteľom iBobra 

blahoželáme! 

Všetkovedko 

Dňa 30. novembra 2018 sa uskutočnila vedomostná súťaž 

Všetkovedko, ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov 2. – 4. ročníka. Sára 

Nechalová (2. tr.) sa v rámci SR umiestnila na 11. mieste, Martin 

Mendel (2. tr.) na 20. mieste a SofiaPíšová (3. tr.) bola 32. 

Šaliansky Maťko 

 

Dňa 26. januára 2018 sa v CVČ  V Prievidzi konalo 

okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu 

školu v recitácii povestí reprezentovali žiačky Nina 

Nechalová zo 4. triedy a Sofia Píšová z 3. triedy. 
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Matematická olympiáda 

Dňa 24. januára 2018 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnilo okresné kolo 

matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnila  žiačka 5. triedy – 

Veronika Lukáčová. Veronika sa stala úspešnou riešiteľkou. 

 

Biblická olympiáda 

Dňa 1. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo 

Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov 5. – 9. 

ročníka. Víťazom sa stala Lucia Benková zo 7. tr., 2. 

miesto obsadil Adam Guľka (9. tr.), na 3. mieste skončila 

Magdaléna Bartová (7. tr.), na 4. mieste sa umiestnil 

Oliver Kiripolský zo 6. tr. Títo žiaci tvorili súťažné 

družstvo, ktoré nás zastupovalo v dekanátnom kole 

v Partizánskom, ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018. 

Naše družstvo – Adam Guľka, Lucia Benková 

a Magdaléna Bartová – obsadilo 2. miesto. Ďakujeme im za reprezentáciu školy! 

Hviezdoslavov Kubín 

Vo februári sa uskutočnili triedne kolá recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori sa stretli v školskom 

kole prednesu poézie a prózy,  konanom dňa 2. marca 2018. 

Výsledky školského kola: 1. kategória (2. – 4. roč.) –  próza: 1. 

miesto Ester Pisárová (4. tr.), 2. Nina Nechalová (4. tr.), 3. Sofia 

Píšová (3. tr.). Poézia: 1. Imani Ina Mokrá (3. tr.), 2. Natália 

Machová (2. tr.), 3. Nelly Sara Korecová (3. tr.). 2. kategória (5. 

– 7. roč.) – próza: 1. Juliana Ďurišová (6. tr.), 2. Veronika 

Lukáčová (5. tr.),  3. Iris Benková (6. tr.). Poézia: 1. Ema 

Vážanová (5. tr.), 2. Barbora Dadová (7. tr.). 3. kategória (8. 

roč.): próza: 1. Krištof Kmeť (8. tr.), 2. Peter Bialeš (8. tr.), 3. 

Barbora Komžíková (8. tr.) Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentovali v okresnom kole 

v Prievidzi. 

Pytagoriáda 

Do školského kola Pytagoriády sa zapojili všetci žiaci 3. – 8. roč. 

V dňoch 13. a 14. marca 2018 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnilo 

okresné kolo Pytagoriády. Reprezentovali nás: Juraj Píš, Adriana 

Bialešová (4. tr.),  Iris Benková, Maroš Kováč (6. tr.), Dorota 

Hudecová, Isabelle Ida Mokrá (7. tr.), Jakub Daniš, Krištof Kmeť 

(8. tr.). Veronika Lukáčová a Ema Vážanová z 5. triedy sa stali 

úspešnými riešiteľkami v okresnom kole. Dievčatám ďakujeme za 

vzornú reprezentáciu školy!  
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Slávik Slovenska 

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska v speve 

ľudových piesní sa uskutočnilo dňa 6. apríla 2018. 

Triednych kôl súťaže sa zúčastnilo viac ako 70 žiakov, z 

nich najlepší postúpili do školského kola. 

Umiestnenie: 1. kategória (1. – 3. roč.): 1. miesto Sofia 

Píšová (3. tr.), 2. Simona Žiaková (1. tr.) a 3. Sára 

Nechalová (2. tr.). 2. kategória (4. – 6. roč.): 1. Ema 

Vážanová a Veronika Lukáčová (5. tr.), 2. miesto Vanesa 

Hodásová (4. tr.). 3. kategória (7. roč.): 1. miesto Kristína 

Döményová, 2. Tomáš Nechala (7. tr.). Všetkým blahoželáme! 

Baltie 2018 

Programátorskej súťaže Baltie sa tento školský rok zúčastnilo 20 žiakov, ktorí s nadšením 

navštevovali rovnomenný krúžok. Súťažili v 3 

kategóriách podľa veku v domácom, školskom, 

okresnom, krajskom a medzinárodnom kole. 

Tento rok sa okresné kolo uskutočnilo po 

prvýkrát v našej škole. Zúčastnilo sa ho 24 

žiakov z 5 škôl. Najúspešnejšími riešiteľmi boli: 

A kategória (1. – 3. roč.): Michal Marko (1. tr.), 

B kategória (4. – 6. roč.): Veronika Lukáčová 

(5. tr.) a Maroš Kováč (6. tr.), C kategória (7. – 

9. roč.): Samuel Paľun (7. tr.) Títo žiaci nás 

reprezentovali aj v krajskom kole, ktoré sa 

uskutočnilo v Dubnici nad Váhom dňa 26. apríla 2018, kde sa  Veronika Lukáčová 

umiestnila na 1. mieste  a Maroš Kováč na 3. mieste. Veronika Lukáčová sa v júni zúčastnila 

medzinárodného kola Baltie v poľskom Krakowe. V kategórii B obsadila pekné 33. miesto. 

Gratulujeme! 

Výtvarné súťaže  

Aj tento školský rok sme  sa zapojili do literárnej a výtvarnej súťaže 

venovanej zdravému stravovaniu Hovorme o jedle. Tohoročná téma 

súťaže  sa týkala mlieka a mliečnych výrobkov. Našu školu 

zastupovala  práca Barbory Dadovej zo 7. triedy.   

Žiaci 1., 2., 5., 6. a 7. ročníka maľovali biblické príbehy z kníh 

Genezis a Markovho evanjelia do 

súťaže Biblia očami detí.. 

Žiaci 7. a 8. ročníka vytvorili 

zaujímavé prezentácie, básne, 

maľby, imaginárne interview s 

Máriou Teréziou do literárno-výtvarnej súťaže Kľúče od 

kráľovstva Márie Terézie. 3. ročník súťaže bol venovaný 

detstvu slávnej a úspešnej rakúsko-uhorskej panovníčky.  
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ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

 

Beh SNP 

Dňa 22. septembra 2017 sa viac ako 60 žiakov 1. – 9. ročníka našej školy zúčastnilo 

regionálnej súťaže  Behu SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Naši žiaci priniesli až 11 

medailí:   2. kategória (1. – 2. roč.): dievčatá – 2. miesto: Sára Nechalová (2. tr.),  3. kat. (3. 

– 4. roč.): dievčatá – 3. miesto: Vanesa Bartová, chlapci – 1. miesto: Martin Obžera, 4. 

kat. (5. roč.): dievčatá – 1. miesto Ema Vážanová, chlapci – 3. miesto  Štefan Žigmund, 5. 

kategória (6. – 7. roč.): dievčatá – 2. miesto: Juliana Ďurišová (6. tr.), chlapci – 1. miesto:  

Samuel Žigmund (7. tr.),  6. kategória (8. – 9.roč.): dievčatá – 1. miesto Marianna 

Klementová (9. tr.), Diana Hatalová (8. tr.), chlapci – 1. miesto Dominik Žigmund, 3. 

miesto Jakub Daniš (8. tr.). 

 

Cezpoľný beh 

Okresné kolo súťaže v cezpoľnom behu sa 

uskutočnilo dňa 20. septembra 2017 

 v Prievidzi. Naši pretekári boli opäť 

úspešní: 1. miesto – Marianna Klementová 

(9. tr.), 2. miesto – Diana Hatalová, 2. 

miesto – Dominik Žigmund (8. tr.). 

Družstvo dievčat získalo 1. miesto. Dňa 

10. októbra 2017 sa v Dubnici nad Váhom 

konalo krajské kolo v cezpoľnom behu. 

Družstvo našich starších žiačok v zostave D. Hatalová, V. Kasáková a M. Klementová v 

náročnej konkurencii skončilo na peknom 4. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy! 

 

Cezpoľný beh Bystričany 

Dňa 27. apríla 2018 sa uskutočnil 7. ročník cezpoľného behu „Beh oslobodenia obce 

Bystričany“, na ktorom nás reprezentovali naši žiaci s týmito 

výsledkami: Kat. 1. – 4. dievčatá: 1. miesto – Vanesa Bartová (4. 

tr.), 3. miesto – Sofia Píšová (3. tr.), 4. miesto –  Dominika 

Dudová (4. tr.). Kat. 1. – 4. roč. chlapci: 2. miesto – Martin 

Obžera (4. tr)., 7. miesto – Jakub Ličko (4. tr.), 8. miesto – 

Dalibor Šimorka (3. tr.). Kat. 5. – 7. roč. dievčatá: 1. miesto – 

Isabelle Ida Mokrá (7. tr.), 3. miesto – Iris Benková (6. tr.), 4. 

miesto – Sofia Benková (7. tr.). Kat. 5. – 7. roč. chlapci: 1. miesto 

– Samuel Žigmund (7. tr.), 8. miesto –  Radovan Kišš (6. tr.), 9. 

miesto – Viktor Pisár (7. tr.). Kat. 8. – 9. roč. dievčatá: 1. miesto –  Diana Hatalová (8. tr.), 

2. miesto – Marianna Klementová (9. tr.). Kat. 8. – 9. roč. chlapci: 1. miesto –  Jakub 

Daniš (8. tr.), 2. miesto – Andrej Pavkeje (9. tr.), 4. miesto – Matúš Nechala (8. tr.). 

  

https://zskamenec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=595
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Majstrovstvá okresu v atletike v Prievidzi (11. máj 2018) – družstvo dievčat: 3. miesto, 

pódiové umiestnenia – 800 m: 1. miesto – Isabelle Ida Mokrá, 2. miesto – Marianna 

Klementová, 300 m: 1. miesto – Diana Hatalová.  

Majstrovstvá kraja v atletike v Dubnici nad Váhom (15. mája 2018) – 800 m: 5. miesto 

Isabelle Ida Mokrá. 

Olympiáda detí Hornej Nitry, atletika (18. mája 2018) – 

reprezentovali nás: Isabelle Ida Mokrá – 600 m – 1. miesto, skok 

do diaľky, Sofia Berková – 50 m, hod kriketkou, Samuel 

Žigmund – 800 m – 1. miesto, hod kriketkou, Radovan Kišš – 50 

m, skok do diaľky. 

 

Výsledky pretekov v bežeckom lyžovaní 

 

V tejto lyžiarskej sezóne nás reprezentovali žiačky Sofia Píšová (3. tr.), Diana Hatalová (8. 

tr.), Marianna Klementová, Vanesa Kasáková (9. tr.). 

17. 12. 2017 Štrbské Pleso – mladšie dorastenky – 5 km skate: Marianna Klementová – 5. 

miesto, Vanesa Kasáková – 10. miesto. 

30. 12. 2017 Štrbské Pleso – mladšie dorastenky – 5 km klasicky: Marianna Klementová – 2. 

miesto, Vanesa Kasáková – 5. miesto; staršie žiačky – 2 km klasicky: Diana Hatalová – 9. 

miesto. 

6. 1. 2018 Králiky – mladšie dorastenky – 5 km klasicky: Marianna Klementová – 1. miesto, 

Vanesa Kasáková – 12. miesto; staršie žiačky – 2 km klasicky: Diana Hatalová – 1. miesto; 

mladšie žiačky – 1,4 km klasicky: Sofia Píšová – 15. miesto. 

13. 1. 2018 I. časť Majstrovstvá SR Skalka Kremnica: šprint – mladšie dorastenky – 1,3 

km, skate: Marianna Klementová – 1. miesto, Vanesa Kasáková – 6. miesto; staršie žiačky – 

0,5 km skate: Diana Hatalová – 4. miesto; mladšie žiačky – 0,3 km klasicky: Sofia Píšová – 

15. miesto. 

14. 1. 2018 I. časť Majstrovstvá SR: distanc – mladšie dorastenky – 5 km skate: Marianna 

Klementová – 2. miesto, Vanesa Kasáková – 7. miesto; staršie žiačky – 2 km skate: Diana 

Hatalová – 3. miesto; mladšie žiačky – 1,3 km klasicky: Sofia Píšová – 15. miesto 

28. 1. 2018 Biela stopa junior – Skalka Kremnica – hromadný štart – mladšie dorastenky – 

6 km klasicky: Marianna Klementová – 3. miesto, Vanesa Kasáková – 6. miesto; staršie 

žiačky – 4 km klasicky: Diana Hatalová – 2. miesto 

10. 2. 2018 Levoča – mladšie dorastenky – 2 km klasicky: Marianna Klementová – 3. miesto, 

Vanesa Kasáková – 6. miesto; staršie žiačky – 1,3 km klasicky: Diana Hatalová – 2. miesto; 

mladšie žiačky –1,3 km klasicky: Sofia Píšová – 12. miesto. 

11. 2. 2018 Levoča – mladšie dorastenky – 5 km klasicky: Marianna Klementová – 3. miesto, 

Vanesa Kasáková – 6. miesto; staršie žiačky – 2,6 km klasicky: Diana Hatalová – 3. miesto; 

mladšie žiačky –2,6 km klasicky: Sofia Píšová – 12. miesto. 



28 
 

17. 2. 2018 Štrbské Pleso – mladšie dorastenky – 4 km skate: Marianna Klementová – 2. 

miesto, Vanesa Kasáková – 5. miesto; staršie žiačky – 2 km skate: Diana Hatalová – 2. 

miesto; mladšie žiačky –1 km klasicky: Sofia Píšová – 12. miesto. 

24. 2. 2018 Látky Prašivá – šprint mladšie dorastenky – 1,2 km klasicky: Marianna 

Klementová – 1. miesto, Vanesa Kasáková – 6. miesto; staršie žiačky – 0,7 km klasicky: 

Diana Hatalová – 2. miesto 

25. 2. 2018 Látky Prašivá – mladšie dorastenky – 5 km skate: Marianna Klementová – 2. 

miesto, Vanesa Kasáková – 7. miesto; staršie žiačky – 2,5 km skate: Diana Hatalová – 2. 

miesto. 

10. 3. 2018 Skalka Kremnica – večerné preteky – mladšie dorastenky – 3,2 km klasicky: 

Marianna Klementová – 3. miesto, Vanesa Kasáková – 5. miesto; staršie žiačky – 3,2 km 

klasicky: Diana Hatalová – 1. miesto. 

11. 3. 2018 Skalka Kremnica – XCX (cross coutry cross) – mladšie dorastenky – 0,8 km 

skate: Marianna Klementová – 1. miesto, Vanesa Kasáková – 4. miesto; staršie žiačky – 0,7 

km skate: Diana Hatalová – 5. miesto; mladšie žiačky – 0,7 km skate: Sofia Píšová – 24. 

miesto. 

25. 3. 2018 II. časť Majstrovstvá SR Štrbské Pleso – mladšie dorastenky – 7 km klasicky: 

Marianna Klementová – 2. miesto; staršie žiačky – 4 km klasicky: Diana Hatalová – 10. 

miesto. Za veteránov súťažil Mgr. František Klement 10 km klasicky – 2. miesto. 

24. 3. 2018 II. časť Majstrovstvá SR Štrbské Pleso – štafety dvojíc kategória ženy – 

2x2x1,2 km skate: Marianna Klementová + Barbora Klementová – 1. miesto – Majsterky SR. 

Konečné umiestnenie v súťaži Slovenského pohára: Marianna Klementová: 2. miesto, 

Vanesa Kasáková: 7. miesto, Diana Hatalová: 2. miesto, Sofia Píšová: 13. miesto. 
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Deviataci sa s nami lúčia nasledujúcou básňou: 
 

 

Osem žiakov do našej triedy chodí, 

každého z nás hlava bolí. 

Rozum nemá nikto z nás, 

opäť blúdi vôkol nás. 

Neplačte už za nami, 

nezmetie nás tsunami. 

 

Adamko hrá na trúbku, 

matiku má v žalúdku. 

Vaneska je triedny znalec, 

má triezvy pohľad na vec. 

Martinko je frajer veľký, 

opraví on kábel z telky. 

Marianka je športovec, 

názor má na každú vec. 

Aďko, to je futbalista, 

je v tom dobrý, to je vec istá. 

Paulínka  je inteligent náš, 

napísala monitor najlepšie z nás. 

Mirko ten je najviac sexi, 

miluje on Oreo keksy. 

Martinka si na gitare brnká, 

vypadla jej stadiaľ strunka. 
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