
  

základnej školy 



Zriaďovateľ školy:    obec Bystričany 

Riaditeľ:      Mgr. Kamil Šteiner 

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

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Jana Švecová 

Poč et ž iakov v ža kladnej š kole: 121 

Poč et ž iakov v materškej š kole: 45 

Predšední č ka: Mgr. Jana Slukova  

Č lenovia: Anna Bajží kova , Juraj Barta, Son a Duda š ova , Mgr. Katarí na Gaš pa-

rovič ova , Ing. Ľubošlava Gogorova , Miriam Katuš č a kova , Lučia Miš tinova , 

Marčela Slukova , Mgr. Martin Su kení k, Raštišlav Svač ek 

Rada rodičov Rodičovského združenia ZŠ s MŠ Bystričany 

Predšední č ka: Monika Valentkova  

Č lenovia: Jana Bohuš ova , Ida Galbava , Radka Grolmušova , Alexandra Kobe-

šova , Maria n Kolla r, Alexander Kova č , Jana Kova č ikova , Jana Matiaš kova , Ľu-

biča Plevkova , Raštišlav Svač ek  

Elokované pracoviská  

Súkromná základná umelecká škola Prievidza 

Hudobný  odbor (hra na keýboard, hra na flautu, hra na šaxofo n, hra na gita-
ru) 

Výuč ovali: Mgr. Libor Plevka, Peter Piša r, Diš. Art. 

 

Súkromná základná umelecká škola Ars Academy Veľké Uherce 

Vý tvarný  odbor  

Výuč ovala: Veronika Fa brýova , Diš. Art. 
 

Základné údaje o škole 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Bystričany 



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

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

Mgr. Petra Bartová    učiteľka, vychovávateľka ŠKD I. 
vyučovala: výtvarná výchova 4.—8. tr., pracovné vyučovanie 4. tr. 

Andrea Blahová    asistentka učiteľa 

PaedDr. Ľubica Fruňová    triedna učiteľka 3. tr.  
vyučovala: slovenský jazyk 3. tr., matematika 3. tr., prírodoveda 3. tr., vlastiveda 3. tr., výtvarná 
výchova 3. tr., hudobná výchova 3. tr., telesná výchova 3. tr., , hudobná výchova 6. tr., etická vý-
chova 1.—4. tr. 

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

Mgr. Viera Jankulová  školská špeciálna pedagogička, do 30. 11. 2021 

Ing. Oľga Kaňová   asistentka učiteľa, učiteľka 
vyučovala: technika 5.—7. tr., etická výchova 5.—9. tr. 

Mgr. Martina Kormanová  triedna učiteľka 9. tr., do 10. 3. 2022       
vyučovala: vlastiveda 4. tr., biológia 5.,7.—9. tr., geografia 5.—6., 8.—9., tr. chémia 7.—9. tr., eko-
nomika domácnosti 5. tr., občianska náuka 6.—7. tr. 

Mgr. Klaudia Lukáčová    triedna učiteľka 4. tr., koordinátorka aktivít finančnej gra-
motnosti        
vyučovala: slovenský jazyk 4. tr., matematika 4. tr., anglický jazyk 3.—4. tr., hudobná výchova 4. 
tr., výtvarná výchova 4.tr., informatika 3.—4.tr., hudobná výchova 5.tr., výtvarná výchova 9.tr. 

Mgr. Eva Mendelová    triedna učiteľka 7. tr., koordinátorka aktivít multikultúrnej vý-
chovy, koordinátorka projektu Erasmus+        
vyučovala: anglický jazyk  5.—9. tr., geografia 7. tr., dejepis 7. tr. 

Alexandra Oravcová   vychovávateľka 

Mgr. Peter Schmidt      triedny učiteľ 8. tr., koordinátor prevencie  
vyučoval: dejepis 5., 7.—9. tr., telesná výchova 4.— 7. tr.,  telesná výchova 9. tr. , náboženská vý-
chova 1.—9. tr., občianska náuka 8. tr.  

Mgr. Jana Sluková      triedna učiteľka 1. tr., koordinátorka  aktivít  zdravého ži-
votného štýlu        
vyučovala: slovenský jazyk 1. tr., matematika 1. tr., prvouka 1. tr., hudobná výchova 1. tr., výtvarná 
výchova 1. tr., telesná výchova 1. tr., hudobná výchova 7. tr. 

Mgr. Ellen Ščipáková   učiteľka, od 13. 3. 2022 

vyučovala: vlastiveda 4. tr., biológia 5.,7.—9. tr., geografia 5.—6., 8.—9., tr. chémia 7.—9. tr., eko-
nomika domácnosti 5. tr., občianska náuka 6.—7. tr. 

Mgr. Andrea Šteinerová     triedna učiteľka 6. tr., kariérna poradkyňa, koordinátorka 
environmentálnych aktivít                  
vyučovala: matematika 5.—9. tr., biológia 6. tr., ekonomika domácnosti 6. tr., občianska náuka 9. 
tr. 

Nina Tóthová    asistentka učiteľa 

Mgr. Rastislav Trebichalský  školský špeciálny pedagóg, od 1. 2. 2022 

Mgr. Iveta Zvalová      triedna učiteľka 2. tr.           
vyučovala: slovenský jazyk 2. tr., matematika 2. tr., prvouka 2. tr., hudobná výchova 2. tr., výtvar-
ná výchova 2. tr., telesná výchova 2. tr., anglický jazyk 2. tr., hudobná výchova 8. tr. 

Pedagogickí 

Zamestnanci základnej školy 

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

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

Mgr. Petra Bartová    učiteľka, vychovávateľka ŠKD I. 
vyučovala: výtvarná výchova 4.—8. tr., pracovné vyučovanie 4. tr. 

Andrea Blahová    asistentka učiteľa 

PaedDr. Ľubica Fruňová    triedna učiteľka 3. tr.  
vyučovala: slovenský jazyk 3. tr., matematika 3. tr., prírodoveda 3. tr., vlastiveda 3. tr., výtvarná 
výchova 3. tr., hudobná výchova 3. tr., telesná výchova 3. tr., , hudobná výchova 6. tr., etická vý-
chova 1.—4. tr. 

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

Mgr. Viera Jankulová  školská špeciálna pedagogička, do 30. 11. 2021 

Ing. Oľga Kaňová   asistentka učiteľa, učiteľka 
vyučovala: technika 5.—7. tr., etická výchova 5.—9. tr. 

Mgr. Martina Kormanová  triedna učiteľka 9. tr., do 10. 3. 2022       
vyučovala: vlastiveda 4. tr., biológia 5.,7.—9. tr., geografia 5.—6., 8.—9., tr. chémia 7.—9. tr., eko-
nomika domácnosti 5. tr., občianska náuka 6.—7. tr. 

Mgr. Klaudia Lukáčová    triedna učiteľka 4. tr., koordinátorka aktivít finančnej gra-
motnosti        
vyučovala: slovenský jazyk 4. tr., matematika 4. tr., anglický jazyk 3.—4. tr., hudobná výchova 4. 
tr., výtvarná výchova 4.tr., informatika 3.—4.tr., hudobná výchova 5.tr., výtvarná výchova 9.tr. 

Mgr. Eva Mendelová    triedna učiteľka 7. tr., koordinátorka aktivít multikultúrnej vý-
chovy, koordinátorka projektu Erasmus+        
vyučovala: anglický jazyk  5.—9. tr., geografia 7. tr., dejepis 7. tr. 

Alexandra Oravcová   vychovávateľka 

Mgr. Peter Schmidt      triedny učiteľ 8. tr., koordinátor prevencie  
vyučoval: dejepis 5., 7.—9. tr., telesná výchova 4.— 7. tr.,  telesná výchova 9. tr. , náboženská vý-
chova 1.—9. tr., občianska náuka 8. tr.  

Mgr. Jana Sluková      triedna učiteľka 1. tr., koordinátorka  aktivít  zdravého ži-
votného štýlu        
vyučovala: slovenský jazyk 1. tr., matematika 1. tr., prvouka 1. tr., hudobná výchova 1. tr., výtvarná 
výchova 1. tr., telesná výchova 1. tr., hudobná výchova 7. tr. 

Mgr. Ellen Ščipáková   učiteľka, od 14 

vyučovala: vlastiveda 4. tr., biológia 5.,7.—9. tr., geografia 5.—6., 8.—9., tr. chémia 7.—9. tr., eko-
nomika domácnosti 5. tr., občianska náuka 6.—7. tr. 

Mgr. Andrea Šteinerová     triedna učiteľka 6. tr., kariérna poradkyňa, koordinátorka 
environmentálnych aktivít                  
vyučovala: matematika 5.—9. tr., biológia 6. tr., ekonomika domácnosti 6. tr., občianska náuka 9. 
tr. 

Nina Tóthová    asistentka učiteľa 

Mgr. Rastislav Trebichalský  školský špeciálny pedagóg, od 1. 2. 2022 

 



Ľudmila Čatlošová   kučha rka 
Ing. Marianna Chlpeková ekono mka 

Miriam Katuščáková  vedu ča žariadenia š kolške ho štravovania 

Helena Legéňová   kučha rka 

Jarmila Mlčuchová   hlavna  kučha rka 

Eva Plešková    upratovač ka  

Dana Poliaková   upratovač ka 
Pavel Sluka    š kolní k 

Tomáš Svitok, M. A.  u č tovní k  

Nepedagogickí 

trieda 
poč et ž iakov k 

15. 9. 2021 

poč et ž iakov k 

30. 6. 2022 
triedný uč iteľ / triedna uč iteľka 

ž toho               
v žahranič í  

1. 11 11 Mgr. Jana Slukova   

2. 11 11 Mgr. Iveta Zvalova  1 

3. 9 9 PaedDr. Ľubiča Frun ova  2 

4. 14 14 Mgr. Klaudia Luka č ova   

5. 19 19 Mgr.  Zužana Horniakova  1 

6. 11 12 Mgr. Andrea S teinerova   

7. 15 15 Mgr.  Eva Mendelova  2 

8. 14 14 Mgr.  Peter Sčhmidt  

9. 16 16 Mgr. Martina Kormanova  4 

S KD I. 19 19 Mgr. Alexandra Oravčova   

S KD II. 15 16 Mgr. Petra Bartova   

Aj š kolšký  rok 2021/2022 a jeho organiža čia vra tane š kolšký čh a mimoš kolšký čh aktiví t boli požna-
č ene  prebiehaju čou pande miou SARS-Čovid19, ž č oho výplý vali aj ro žne obmedženia pre š kolý. V 
priebehu š kolške ho roka bolo výdaný čh niekoľko tžv. š kolšký čh šemaforov—pokýnov pre organiža -
čiu š ko l a š kolšký čh žariadení , podľa ktorý čh šme reagovali a upravovali organiža čiu výuč ovania. 
S kolý ša už  nežatva rali ploš ne na čelom Slovenšku, len regiona lne, v neškorš om období  len jednotli-
ve  triedý. Aj v ža kladnej š kole v Býštrič anočh šme podľa toho diš tanč ne vždela vali triedý, v ktorý čh 
bolo ž do vodu vý škýtu očhorenia Čovid19 preruš ene  preženč ne  výuč ovanie. V prvom polroku bola 
obmedžena  aj č innošť niektorý čh kru ž kov, v ktorý čh ša štreta vali ž iači ž viačerý čh tried. Poštupne ša 
šitua čia na Slovenšku žlepš ovala, vďaka č omu šme mohli uškutoč niť takmer vš etký napla novane  ak-
tivitý. Povinnošti výplý vaju če žo š kolške ho šemaforu boli urč ene  aj pre ža konný čh ža štupčov, ktorí  
mušeli šledovať ždravotný  štav detí  a pravidelne potvrdžovať š kole bežinfekč nošť proštredia, ž kto-
re ho do š kolý pričha džaju . Rodič ia mali mož nošť proštrední čtvom š kolý objednať teštý na doma če 
teštovanie, č o va č š ina ž ničh aj výuž ila.   

Triedy v školskom roku 2020/2021 

Organizácia školského roka 2020/2021 



 Kolektív pedagogických zamestnancov základnej školy 

1. trieda 

Vpredu zľava: Mgr. Jana Slukova , Mgr. Andrea S teinerova , Ing. Oľga Kan ova , Mgr. Klaudia Luka č ova , Mgr. Zuža-
na Horniakova , Andrea Blahova  
Vzadu zľava: Mgr. Petra Bartova , Mgr. Peter Sčhmidt, PaedDr. Ľubiča Frun ova , PaedDr. Ivana Plačha , PhD., 
Mgr. Iveta Zvalova . Mgr. Kamil S teiner, Mgr. Alexandra Oravčova , Mgr. Ellen S č ipa kova , Nina To thova , Mgr. Eva 
Mendelova  
Chýba: Mgr. Raštišlav Trebičhalšký  

Zľava vpredu: Maria n Duda, Hugo Ra č, Benjamí n Plačhý  
Zľava vzadu: Katarí na Kotla rova , Jakub Otto, Ľudmila Ga lušova , Ema Gogorova , Sarah Belan ova , Oliver Pin-
dročh, Nina Grolmušova , Mgr. Jana Slukova  



2. trieda 

Vpredu zľava: Adam Biroš í k, Liliana Kolla rova , Dominika Srnčova , Vivien Eleanor Kaš perova , Ričhard Matiaš ko 

Vzadu zľava: Mgr. Iveta Zvalova , Ela Galbava , Adam Urban, Patrik Gaš parovič , S imon S več, Alexandra Hý -
roš š ova  

Vpredu zľava:  S tefan Humaj, Dominik Dado 
Vzadu zľava: Maxim Alex Kova č , Oliver Kova č ik, Sofia Plevkova , Stela Gonova , Leonard Pu rý, PaedDr. Ľubiča 
Frun ova  

3. trieda 



Vpredu zľava:  Mela nia Plevkova , Simona Bartova , Dominika Vidova , Mičhaela Bohuš ova , Mičhelle Dobrovod-
ška , Erika Ruž ič kova   
Vzadu zľava: Adam Murko, Tobia š  Plačhý , Samuel Belko, Branišlav Lipta k, Mgr. Klaudia Luka č ova , S imon Ale-
xander Gatial, Libor Plevka, Milan Bartakovič , S imon Valko 

Vpredu zľava:  Luka š  Pšotný , Marko Kočma l, Nata lia Biroš í kova , Zoja Dadova , Ema Kobešova ,  Lilien Gaš parovi-
č ova , Ema Urbanova , Karin Čhuda , Toma š  Gogora, Mathiaš Zelení k 
Vzadu zľava: Mgr. Zužana Horniakova , Ing. Oľga Kan ova , Rebeka Matiaš kova , Ida Galbava , Sabí na Bartova , Ma -
ria Ga lušova , Vikto ria Ferejova , Lučia Miš tinova , Alexandra Plevkova , Jašmí na Gregorova , Andrea Blahova  

4. trieda 

5. trieda 



6. trieda 

7. trieda 

Vpredu zľava:  Roman Silný , Vaneša Kova č ikova , Nela Bartova , Nata lia Kolla rova , Mirošlav Deniš Sví tok 
Vzadu zľava: Mgr. Andrea S teinerova , Vikto ria Mikulova , Filip Pravda, Filip Sapa r, Jarošlav Matouš ek, Jakub 
Hruboš , Dominika Fandlýova , Vikto ria Mikulova  

Vpredu zľava:  Karin Pšotna , Romana Kutiš ova , Eliš ka Plevkova , Linda Murtiniova  
Vzadu zľava: Nina To thova , Maria n Vaš ek, Erik Gaš parovič , Toma š  Hanko, Matu š  Ga luš, Mičhal S koda, Luka š  
Jožef Gavliak, Toma š  Kočhan, Da vid Vra bel, Mgr. Eva Mendelova   
Chýba: Timotej Paštierik 



9. trieda 

Vpredu zľava: Martin Kiripolšký , Lea Hankova . Emí lia Polakovič ova , Eva Miš tinova , Adam Barta 
Vzadu zľava: Filip Paštierik, Mirošlav Mikula, Dominika Huta rova , Samuel Dodok, Adam Hudeč, Paulí na Ga lu-
šova , Gre ta Gavliakova , Mgr. Andrea S teinerova   

8. trieda 

Vpredu zľava: Krištia n Kobeš, Nela Duda š ova , Ema Maža nova , Ema S teinerova , Mičhaela Slukova , Adriana Bar-
tova  
Vzadu zľava: Mgr. Peter Sčhmidt, Marko Papraneč, Marek Čhudý , Samuel Demeter, Dominik Vida, Adam Dian, 
Martin Vrtiel, Alexander Gaš parovič  
Chýba: Luka š  S koda 



V š kolškom roku 2021/22 prebehlo povinne  teštovanie ž iakov 9. roč ní ka 6. aprí la 2022, teštovanie 

ž iakov 5. roč ní ka bolo 18. ma ja 2022. Okrem povinne ho teštovania deviatakov a piatakov šme ušku-

toč nili aj nepovinne  teštovanie Komparo pre ž iakov 8. a 9. roč ní ka v novembri 2021 ako prí pravu na 

teštovanie. Pre ž iakov 4. roč ní ka bolo tiež  urč ene  teštovanie Komparo,  na vý štupe ž prima rneho 

štupn a vždela vania a pre piatakov ako prí prava na teštovanie. Teštovanie KOMPARO je hradene  ž 

proštriedkov rodič ovške ho ždruž enia. Prihlašuju  ša don  š kolý a ž iači dobrovoľne, nie je preto repre-

žentatí vným porovna vaní m u rovne š ko l a ž iakov.  

Komparo 9 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 57,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 54,5 % 

Percento škôl s horším výsledkom 35,9 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR  41,9 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 50,0 % 

Percento škôl s horším výsledkom 84,2 % 

Najvýš š ie hodnotene  indika torý (oblašti porovna vania) v matematike v naš ej š kole boli: porovnanie 
v ra mči SR (9 bodov ž 10) , porovnanie v ra mči regio nu (9 bodov ž 10) - 6. miešto v okrešočh PD, PE, 
NM, TN, MY, BN.  V matematike škola patrí medzi 25 % najlepších škôl, ktoré sa na testovaní 
zúčastnili.   

Najvýš š ie hodnotený  indika tor v šlovenškom jažýku je: primeranošť klašifika čie (9 bodov ž 10), šu -
č ašne žna mkujeme miernejš ie ako oštatne  š kolý. U roven  najlepš í čh aj najšlabš í čh ž iakov v porovna-
ní  š oštatný mi teštovaný mi ž iakmi je len priemerna . 

Komparo 8 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 50,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 51,5 % 

Percento škôl s horším výsledkom 58,5 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 51,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 67,3 % 

Percento škôl s horším výsledkom 91,0 % 

Najvýš š ie hodnotene  indika torý (oblašti porovna vania) v matematike naš ej š kolý boli: porovnanie v 

ra mči regio nu (2. miešto v ra mči okrešov MY, NM, PD, TN), čelkova  u roven  vedomoští , porovnanie v 

ra mči SR, výuž itie potenčia lu ž iakov, u roven  najlepš í čh aj najšlabš í čh ž iakov (vš etko 10 bodov ž 10). 

V celkovom hodnotení všetkých indikátorov v matematike bola škola lepšia ako 93,4 % všet-

kých zúčastnených škôl.  V hodnotení  vý šledkov šlovenške ho jažýka boli naš i ž iači vo va č š ine indi-

ka torov na u rovni priemeru alebo mierne lepš í  ako priemer žu č aštnený čh š ko l. 

Externé merania 

Testovanie 9 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 69,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 69,0 % 

Testovanie 5 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 59,1 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 70,8 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR  53,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 58,1 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR  61,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 63,7 % 



Komparo 4 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 48,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 43,3 % 

Percento škôl s horším výsledkom 28,4 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 51,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 41,9 % 

Percento škôl s horším výsledkom 20,5 % 

Vý šledký teštovania Komparo vo 4. roč ní ku pouka žali najma  na proble mý ž iakov č í tať š porožume-

ní m. Primeranošť klašifika čie došiahla nadpriemernu  u roven , teda žna mký ž iakov žodpovedaju  ičh 

vedomoštiam.  

Prírodoveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 66,6 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 50,0 % 

Percento škôl s horším výsledkom 3,6 % 

Vlastiveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 60,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 45,7 % 

Percento škôl s horším výsledkom 8,1 % 

Komparo 5 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 45,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 34,7 % 

Percento škôl s horším výsledkom 13,4 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 38,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 31,1 % 

Percento škôl s horším výsledkom 28,1 % 

Biológia 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 65,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 66,3 % 

Percento škôl s horším výsledkom 56,7 % 

Geografia 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 29,1 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 35,3 % 

Percento škôl s horším výsledkom 32,5 % 

ODZNAK ZDATNOSTI 

Bronzový odznak zdatnosti 

Ľudmila Gálusová, Viktória Hýroššová, Katarína Kotlárová (1. tr.), 
Liliana Kollárová, Dominika Srncová (2. tr.), Maxim Alex Kováč, 
Sofia Plevková (3. tr.), Simona Bartová, Branislav Lipták, Domini-
ka Vidová, Libor Plevka (4. tr.), Rebeka Matiašková (5. tr.), Alexan-
der Gašparovič (8. tr.) 

Strieborný odznak zdatnosti 

Sarah Belaňová, Nina Grolmusová, Jakub Otto (1. tr.), Richard Matiaško (2. tr.), Stela Gonová (3. 

tr.), Lucia Mištinová (5. tr.), Nela Bartová (6. tr.) 

Zlatý odznak zdatnosti  

Ema Gogorová, Benjamín Plachý (1. tr.), Adam Birošík (2. tr.), Dominik Dado, Oliver Kováčik (3. 
tr.), Tobiáš Plachý (4. tr.) 

Sledovane  indika torý v obočh predmetočh ukažuju  na priemerne  alebo šlabš ie vý koný naš ičh ž ia-

kov v porovnaní  š oštatný mi teštovaný mi ž iakmi. Tohto teštovania ša vš ak žu č aštnilo len 5 069 ž ia-

kov žo 191 š ko l, preto šu  vý šledký žnač ne škrešlene  a nedaju  ša považ ovať ža u plne hodnoverne . 

Najvýš š ie hodnotený m indika torom ž biolo gie je čelkova  u roven  vedomoští  (9 bodov ž 10) a miera 

šu ladu žna mok š vý konmi ž iakov (10 bodov ž 10). Vý šledký ž geografie šu  podpriemerne , ale pri-

meranošť klašifika čie došiahla 9 bodov ž 10, šu č ašne vš ak žna mkujeme miernejš ie ako ine  š kolý. 



Vedomostné súťaže a predmetové olympiády 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

Dn a 15. okto bra 2021 ša ž iači naš ej š kolý Ema S teinerova  (8. tr.), Adam Barta a Martin Kiri-
polšký  (obaja 9. tr.) žapojili do š kolške ho kola olýmpia dý v šlovenškom jažýku a literatu rý, 
ktore  prebiehalo online, a bolo organižovane  čentra lne v rovnakom č aše na čelom Sloven-
šku. Zapojení  ž iači výpračovali v daný  den  pí šomný  tešt a na šledne preuka žali švoje žruč -
nošti v tranšforma čii textu. Ví ťažom š kolške ho kola ša štal ž iak Adam Barta, ktorý  poštu pil 
do okrešne ho kola. Okrešne  kolo ša uškutoč nilo 12. novembra 2021 formou online teštu. 
V okrešnom kole ží škal na š  ž iak Adam Barta 24 bodov ž maxima lneho poč tu 25 podobne 

ako ví ťaž. Odovždanie výpračovania o 2 minu tý neško r ho odšunulo v čelkovom hodnotení  na 2. miesto.  

Technická olympiáda 

Okrešne  kolo Tečhničkej olýmpia dý ša ušku-
toč nilo vo š tvrtok 25. novembra 2021 online 
formou pre ž iakov obočh katego rií . V tomto 
š kolškom roku šme do šu ťaž e žapojili len ž ia-
kov 9. triedý, ktorí  šu ťaž ia v katego rii A ako 
tí m. Online tešt výrieš ili ž iači šamoštatne a ičh bodove  žišký ša 
prepoč í tali do vý šledku dvojiče. Obšahom šu ťaž ne ho teštu boli 
u lohý teoretičke ho aj praktičke ho čharakteru, žamerane  na 
ro žne odvetvia tečhničkej praxe aj u drž bý doma čnošti. Deviata-
či Adam Barta a Martin Kiripolský ša umieštnili na 7. mieste 
(šu ťaž ilo 17 tí mov) a štali ša úspešnými riešiteľmi súťaže.  

Olympiáda v anglickom jazyku  

Č ašť ž iakov 8. a 9. roč ní ka ša žu č aštnila v 
š kolškom kolo olýmpia dý v angličkom ja-
žýku. Z iači ši preverili švoje vedomošti v 
č í taní  š porožumení m, gramatike a poč u va-
ní  š porožumení m. Najviač bodov (93 žo 
120) ží škala ž iač ka 8. triedý Michaela Slu-
ková, ktora  poštu pila do okrešne ho kola 
olýmpia dý. U špeš ný -
mi rieš iteľmi š kol-
ške ho kola ša štali aj 
Martin Kiripolský a 
Adam Barta . 

Dejepisná olympiáda 

Okrešne  online kolo Dejepišnej 
olýmpia dý ša uškutoč nilo vo š tvr-
tok 9. februa ra 2022. Vedomošti 
ž iakov ž hišto rie aj ščhopnošť vý-
hodnočovať informa čie boli pre-
verene  u lohami 
ž monotematičke ho čelku, ktorý  
bol v tomto š kolškom roku žame-

raný  na pamiatký UNESČO na Slovenšku. D alš ie u lohý rieš ili ž ia-
či ž uč iva prí šluš ne ho roč ní ka. Do okrešne ho kola ša žapojilo 
š ešť ž iakov žo 6., 8. a 9. triedý. Poč í nali ši vý borne a vš etči ša šta-
li u špeš ný mi rieš iteľmi šu ťaž e. Jakub Hruboš (6. tr.) obšadil 4. 
miešto a Nela Bartová (6. tr.) ša umieštnila na 8. miešte. 
O šmač ký Ema Mazánová škonč ila na 8. miešte, Adriana Barto-
vá na 13. miešte a žo ž iakov 9. triedý ša na 6. miešte umieštnil 
Adam Barta a 9. miešto ží škal Martin Kiripolský.  

Geografická olympiáda 
Vo š tvrtok 17. februa ra 2022 
ša uškutoč nilo online okreš-
ne  kolo geografičkej olýmpia -
dý. Naš i ž iači ša žapojili do 

vš etký čh im doštupný čh katego rií . U lohý 
boli roždelene  do 2 č aští : teoretičkej š mo-
notematičkou č ašťou o neraštný čh šurovi-
na čh a praktičkej č ašti š atlašom. Skoro 
vš etči ž iači boli u špeš ní . V katego rii E ur-
č enej 9. a 8. triede škonč il Martin Kiripol-
ský na 5. miešte, Samuel Dodok na 22. 
miešte a na 25. miešte Adam Barta. V ka-
tego rii F (šiedmači a š ieštači) na š repre-
žentovali Eliška Plevková, ktora  obšadila 
15. miešto, Jakub Hruboš ží škal 20. mieš-
to a Nela Bartová ša umieštnila na 35. 
miešte. V katego rii G (piatači) ša popašo-
vali š u lohami Zoja Dadová  (25. miešto).   Fyzikálna olympiáda  

Aj v tomto š kolškom roku prebehlo 16. marča 2022 okrešne  ko-
lo Fýžika lnej olýmpia dý online formou pre katego rie ž iakov 8. 
a 9. roč ní ka. V obočh šme mali žaštu penie, v katego rii E (9. roč -
ní k) šu ťaž ili dvaja ž iači, ž ničh ale len jeden odovždal rieš enia 
u loh. Adam Barta šplnil podmienký pre u špeš ne ho rieš iteľa 
a obšadil 4. miešto.  Vš etči u špeš ní  rieš itelia ž okrešný čh ko l po-
štu pili do krajške ho kola, tam vš ak nebol u špeš ný m rieš iteľom. 

V katego rii F (8. roč ní k) šu ťaž ili dve ž iač ký – 
Ema Mazánová a Ema Šteinerová, ičh bodove  
žišký vš ak neštač ili na umieštnenie medži u špeš -
ný mi rieš iteľmi., a obšadili koneč ne  8. a 9. mieš-
to. U lohý v tejto katego rii boli nad šilý va č š iný 
u č aštní kov, pretož e len jeden šu ťaž iači ša štal 
u špeš ný m rieš iteľom katego rie.  

Matematický klokan 

Matematičký  klokan je me-
džina rodna  šu ťaž  v rieš ení  
matematičký čh a logičký čh 
u loh, Su ťaž e ša žu č aštn uju  
štovký š ko l a žapojí  ša do 
nej kaž doroč ne viač ako 50 
000 ž iakov, ktorí  ši žmeraju  

švoje matematičke  ščhopnošti. V naš ej 
š kole šu ťaž ilo 22 ž iakov žo vš etký čh roč -
ní kov, ž ktorý čh boli u špeš ní  rieš itelia 
Oliver Pindroch (1. tr.) a Jakub Hruboš 
(6. tr.).  



Pytagoriáda 

Pýtagoria da je matematička  šu ťaž  pre ž iakov 3. – 8. roč ní ka, ktorej ošobitošťou je nielen 
rieš enie ro žnýčh matematičký čh u loh, ale aj do raž na rý čhlošť rieš enia. Bodovanie šu ťaž ia-
čičh požošta va ž dvočh č aští : hodnotenie rieš enia u lohý a bonifika čia ža č aš rieš enia. S kol-
ške  kolo ša konalo v dn očh 8. dečembra 2021(3., 4., a 5. roč ní k) a 9. dečembra 2021 (6., 7. 
a 8. roč ní k)  online formou. U špeš ní  rieš itelia š kolške ho kola poštu pili do okrešne ho kola: 
Štefan Humaj (3. tr.), Simona Bartová (4. tr.), Zoja Dadová (5. tr.), Jakub Hruboš (6. tr.), 
Adriana Bartová a Ema Šteinerová (obe 8. tr.).  V okrešnom kole nikto ž naš ičh ž iakov 
nebol u špeš ný m rieš iteľom. 

Biologická olympiáda 
Vo š tvrtok dn a 21. 4. 2022 ša 
uškutoč nilo okrešne  kolo 
Biologičkej olýmpia dý kate-
go rie D (ž iači 6. – 7. roč ní ka). 
Su ťaž  prebiehala po tročh 
rokočh opa ť preženč nou for-
mou na ZS  Dobš inške ho v Prievidži. Skladala ša 
ž teoretičkej a praktičkej č ašti. Matúš Gálus (7. 
tr.) obšadil 2. miešto a Eliška Plevková (7. tr.) 
ša umieštnila na 17. miešte. Obidvaja ž iači ša 
štali u špeš ný mi rieš iteľmi.  
Okrešne  kolo biologičkej olýmpia dý v katego rii 
E ("Požnaj a čhra n  prí rodu švojej vlašti") ša 
rieš ilo online formou dn a 31. 3. 2022. Na-
š u  š kolu reprežentovala ž iač ka 8. triedý Ema 
Šteinerová, ktora  obšadila 1. miešto a poštu pi-
la do krajške ho kola.  To ša uškutoč nilo 17. 5. 
2022 v Považ škej Býštriči. Spomedzi najús-
pešnejších riešiteľov z Trenčianskeho kraja 
sa jej výborne darilo a obsadila celkové 2. 
miesto.  

Chemická olympiáda 
Okrešne  kolo čhemičkej olýmpia dý ša konalo 25. 3. 
2022 v Prievidži š u č ašťou Adama Bartu (9. tr.), kto-
rý  poštu pil  po výrieš ení  u loh doma čeho aj š kolške ho 

kola. V konkurenčii 24 šu ťaž iačičh obšadil 12. miešto, šal ša štal u špeš -
ný m rieš iteľom š poštupom do krajške ho kola.  To ša uškutoč nilo 28. 
4. 2022 na SOS  v Nova kočh. V konkurenčii 39 naju špeš nejš í čh rieš ite-
ľov ž Trenč ianškeho kraja ša Adam neštratil, štal  ša u špeš ný m rieš ite-
ľom a obšadil čelkove  25. miešto.  

Expert geniality show 

Čelošlovenška  koreš pon-
denč na  šu ťaž  EXPERT ge-
nialitý šhow ša uškutoč nila 
v dečembri 2021 š u č ašťou 
jedena štičh ž iakov 5. - 9. 
triedý. Piatači a š ieštači ma-
ju  dve te mý, štarš í  maju  
mož nošť vý beru. Experta-
mi v príslušných témach 
sa stali Jakub Hruboš (6. 

tr.) v oblašti Ako funguje švet, TOP expertami sú 
Ema Šteinerová (8. tr.) v oblašti Tajomštva  prí ro-
dý a Adam Barta (9. tr.) v obočh švojičh oblaštiačh 
Tajomštva  prí rodý a Možgolamý.  

V šu ťaž i ša dobre darilo aj Dávidovi Vrábelovi (7. 
tr.) - 76. miešto v oblašti Svetobež ní k, Eme Mazá-
novej (8. tr.) - 92. miešto Tajomštva  prí rodý, 98. 
miešto Od Dunaja k Tatra m, a Martinovi Kiripol-
skému—83. miešto v oblašti Svetobež ní k. 

Všetkovedko 

Vš etkovedko je vedomoštna  
koreš pondenč na  čelošloven-
ška  šu ťaž  pre deti 2.—4. roč -
ní ka, ktora  v šebe špa ja ota ž-
ký ž viačerý čh oblaští . Vš etko-
vedkami ša štali š tvrta či Li-
bor Plevka a Tobiáš Plachý. 

Informatická olympiáda 
iBobor 

Su ťaž  iBobor ša rieš i ako on-
line čelošlovenške  kolo a vý-
hodnočuje ša v katego ria čh 
špoloč ný čh pre viačero roč ní -
kov. U špeš ný mi rieš iteľmi v 
tomto š kolškom roku boli 
Štefan Humaj (3. tr.), Nela 

Bartová (6. 
tr.),  Adriana 
Bartová (8. 
tr.), Filip Pas-
tierik (9. tr.) 

Matematická olympiáda 
V štredu dn a 26. janua ra 2022 ša uškutoč nilo 
okrešne  kolo Matematičkej olýmpia dý pre ž iakov 
5. a 9. roč ní ka. Aj v tomto š kolškom roku ša šu ťaž  
realižovala online formou. Piatač kam ša darilo 
veľmi dobre. Zoja Dadová ša umieštnila na 7. 
miešte a Lucia Mištinová na 16. miešte. Obidve 
dievč ata  ša štali u špeš ný mi rieš iteľkami. Martin 
Kiripolský obšadil 5. miešto, ale bodový  žišk mu neštač il na to, abý ša 
štal u špeš ný m rieš iteľom. 
Dn a 12. 4. 20022 ša konalo okrešne  kolo Matematičkej olýmpia dý pre 
ž iakov 6., 7. a 8. roč ní ka. Su ťaž  bola opa ť realižovana  online formou, a 
žapojili ša do nej ž iači 6. a 8. triedý. Najviač ša darilo Jakubovi Hrubo-
šovi, ktorý  ša štal u špeš ný m rieš iteľom a umieštnil ša na 7. miešte. 
Dievč ata m Nele Bartovej (6. tr.), Adriane Bartovej a Eme Šteinerovej 
(obe 8. tr.) ša darilo menej a ičh bodový  žišk neštač il na to, abý ša štali 
u špeš ný mi rieš iteľkami.  



Umelecké a športové súťaže  

Výtvarné súťaže s vianočnou temati-
kou 

Č ašť ž iakov prve ho a druhe ho štupn a ša 
žapojila do dvočh vý tvarný čh šu ťaž í . Prvou 
bol Vianoč ný  ža žrak. Výhla šili ju SČSPP Lo-
gopedýš Zemianške Koštoľaný. Do tejto šu -
ťaž e boli pošlane  pra če ž iakov 2. triedý. 
D alš ie vý tvarne pra če ž iakov 5., 7., a 8. trie-
dý boli žašlane  do šu ťaž e š na žvom Vianoč -
ne  ku žlo.  

Vesmír očami detí 

Z iači prve ho a druhe ho štupn a ša žapo-
jili do vý tvarnej šu ťaž e Vešmí r oč ami 
detí . D akujeme vš etký m žu č aštnený m 
ž iakom, ž e ša š nami podelili o švoje 
predštavý o vešmí re, ktore  výjadrili vo 
vý tvarný čh pra čačh.  

Slávik Slovenska 

Sla vik Slovenška je čelošlovenška  šu ťaž  v špievaní  šlovenšký čh 
ľudový čh piešní . Na naš ej š kole ičh interpretovalo 16 dievč at a 
čhlapčov v tročh katego ria čh š kolške ho kola. Deti špievali š la š-
kou, radošťou, uka žali švoju š ikovnošť, bežproštrednošť a pri-
rodženošť v čelkovom prejave, odvahu výštu piť pred obečen-
štvom. Porotu špomedži vš etký čh šu ťaž iačičh najviač žaujali 
vý ražne  čhlapč enške  hlašý, ktore  výhrali vo švojičh katego -
ria čh: Patrik Gašparovič (2. tr.), Libor Plevka (4. tr., Ale-
xander Gašparovič (8. tr.) Do okrešne ho kola šu ťaž e poštu -
pil Libor Plevka. 

Červené stužky, výtvar-
ná súťaž 

V dečembri ša pri prí lež itošti 
Svetove ho dn a boja proti 
AIDS, ša žapojila aj naš a ZS  
do vý tvarnej šu ťaž e žamera-
nej na obožna menie ša detí  š 
tý mto dn om. Vš etký vý tvar-
ne  pra če ž iakov 5. triedý boli 
žašlane  do šu ťaž e Č ervene  
štuž ký, ktorej šnahou je žvi-
diteľniť Svetový  den  boja 
proti AIDS.  

Malý futbal mladšie žiačky 

Futbalový  tí m mladš í čh ž iač ok ša po vý bornom vý kone a poštupe ž obvodne ho kola štretol 
v okrešnom fina le š druž štvami žo ža kladný čh š ko l v Nitrianškom Pravne, Handlovej a 

Prievidže (Ul. energetikov), kde obšadili 3. miesto. Hrali: Vanesa Kováčiková (6. tr.), 
Ida Galbavá, Rebeka Matiašková, Lucia Mištinová, Zoja Dadová, Natália Biro-
šíková, Ema Kobesová, Sabína Bartová (vš etký 5. tr.).  

Libor Plevka (vľavo) na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska. 

 
Prievidzská kytica 
Po trojroč nej prešta vke ša opa ť konala okrešna  šu ťaž  v aran-
ž ovaní  ž ivý čh raštlí n. U lohou šu ťaž iačičh bolo výtvoriť aran-
ž ma n žo ž ivý čh lu č nýčh alebo ža hradný čh raštlí n. Naš u š kolu 
reprežentovalo druž štvo tročh ž iač ok -  Nela Bartova  (6. tr.), 
Dominika Fandlýova  (6. tr.) a Ema S teinerova  (8. tr.). Najviač 
ša darilo Eme Šteinerovej, ktora  šo švojou pra čou obšadila 
3. miesto.  



žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Oliver Pindročh 1. Matematičký  klokan U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

S tefan Humaj 3. 
Pýtagoria da  

Informatička  olýmpia da 

U špeš ný  rieš iteľ, š kolške  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

Tobia š  Plačhý  4. 
Vš etkovedko 

Hvieždošlavov Kubí n 

54. miešto, šlovenške  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

1. miešto, š kolške  kolo 

Libor Plevka 4. 
Vš etkovedko 

Sla vik Slovenška 

47. miešto, šlovenške  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

1. miešto, š kolške  kolo 

Sabí na Bartova  5. Malý  futbal 3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Nata lia Biroš í kova  5. Malý  futbal 3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Zoja Dadova  5. 

Matematička  olýmpia da 

Geografička  olýmpia da 

Pýtagoria da 

Malý  futbal 

7. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

25. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo 

3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Ida Galbava  5. Malý  futbal 3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Ema Kobešova  5.  Malý  futbal 3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Rebeka Matiaš kova  5. Malý  futbal 3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Lučia Miš tinova  5. 
Matematička  olýmpia da 

Malý  futbal 

16. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Nela Bartova  6. 

Dejepišna  olýmpia da 

Geografička  olýmpia da 

Informatička  olýmpia da 

Malý  futbal 

8. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

35. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

3. miešto, okrešne  kolo, tí m 

Jakub Hruboš  6. 

Dejepišna  olýmpia da 

Matematička  olýmpia da 

Geografička  olýmpia da 

Expert genialitý šhow 

Pýtagoria da 

Matematičký  klokan 

8. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

7. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

35. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

97. miešto, šlovenške  kolo, TOP expert 

U špeš ný  rieš iteľ, š kolške  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

Matu š  Ga luš 7. Biologička  olýmpia da 2. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

Eliš ka Plevkova  7. 
Geografička  olýmpia da 

Biologička  olýmpia da 

Matematička  olýmpia da 

15. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

17. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

S kolške  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

Adriana Bartova  8.  
Dejepišna  olýmpia da 

Informatička  olýmpia da 

Pýtagoria da 

13. miešto, okrešne  kolo,  u špeš na  rieš iteľka 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo 

Ema Maža nova  8. 
Dejepišna  olýmpia da 

Biologička  olýmpia da 

Fýžika lna olýmpia da 

8. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

13. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

8. miešto, okrešne  kolo, rieš iteľka 

Mičhaela Slukova  8. Olýmpia da v angličkom jaž. 1. miešto, š kolške  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2021/2022 



žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Samuel Dodok 9. Geografička  olýmpia da 22. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

Martin Kiripolšký  9. 

Matematička  olýmpia da 

Geografička  olýmpia da 

Tečhnička  olýmpia da 

Dejepišna  olýmpia da 

Olýmpia da v angličkom jaž. 

5. miešto, okrešne  kolo, rieš iteľ 

5. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

7. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

9. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

U špeš ný  rieš iteľ, š kolške  kolo 

Filip Paštierik 9. Informatička  olýmpia da U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

Žiačka roka 2021/2022 

Ema  
Šteinerová 

8. 

Biologička  olýmpia da Požnaj 
a čhra n  

Biologička  olýmpia da 

Fýžika lna olýmpia da 

Pýtagoria da 

Expert genialitý šhow 
Matematička  olýmpia da 

Prievidžška  kýtiča 

 

1.miešto, okrešne  kolo; 2. miešto, krajške  
kolo, u špeš na  rieš iteľka  

4. miešto, okrešne  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

9. miešto, okrešne  kolo, rieš iteľka 

S kolške  kolo, u špeš na  rieš iteľka 

5. miešto, 105. miešto, šlovenške  kolo 
Okrešne  kolo, rieš iteľka 

3. miešto 

 

Žiak roka 2021/2022 

Adam Barta 9. 

Fýžika lna olýmpia da 

 

Olýmpia da v šlovenškom jaž 
Čhemička  olýmpia da 

 

Dejepišna  olýmpia da 

Tečhnička  olýmpia da 

Geografička  olýmpia da 

Olýmpia da v angličkom jaž. 

Expert genialitý šhow 

4. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ, 
krajške  kolo, rieš iteľ 
2. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

12. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

25. miešto, krajške  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

6. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

7. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 
25. miešto, okrešne  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

S kolške  kolo, u špeš ný  rieš iteľ 

19. miešto a 20. miešto, šlovenške  kolo 

Našim úspešným žiakom blahoželáme  

a ďakujeme za reprezentáciu školy! 



Projekt Bullýing and čýberbullýing in the world of šilenče and not onlý Be Čýberwiše! pokrač oval aj v 

š kolškom roku 2021/2022. Va č š ina projektový čh aktiví t prebehla pra ve v tomto období  vžhľadom 

na pandemičke  obmedženia v jednotlivý čh krajina čh v roku 2020. Ukonč enie projektu je napla nova-

ne  na okto ber 2022, po jde vš ak už  len o finanč ne  a adminištratí vne u koný šu višiače š projektom. 

Školy zapojené do projektu 

Koordinátor projektu 
 Sčoala Profešionala Spečiala pentru Defičienti de Auž „Sfanta Maria“, Bukureš ť, Rumunško 
Partneri projektu 
 Agrupamento de Eščolaš Vale do Tamel, Lijo —Barčeloš, Portugalško 
 DUČOR „Partenija Zografški“, Skopje, Severne  Mačedo nško 
 Za kladní  š kola, Odrý, Č eška  republika 
 Za kladna  š kola š materškou š kolou, Býštrič aný, Slovenška  republika 

Erasmus+  

Projektové aktivity 

Pracovné stretnutie riadiacich a pracovných tímov Erasmus+ 
v Severnom Macedónsku 

Na žač iatku ša projekt Erašmuš+ Be ČýberWiše! realižoval vý luč ne proštred-
ní čtvom online štretnutí , poč aš ktorý čh koordina tori tí mov pripravovali še -
riu aktiví t pre žu č aštnene  š kolý. V tý ž dni od 6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 ša ušku-
toč nilo prve  štretnutie č lenov riadiačičh tí mov projektu ž jednotlivý čh žu č aš-
tnený čh krají n v Skopje (Severne  Mačedo nško). Na pln ou štretnutia boli tre -
ningove  kuržý pre u č aštní kov v oblašti prevenčie a rieš enia š ikanovania 
a kýberš ikanovania, komunika čia š deťmi a rodič mi, prí prava a š tu dium ma-
teria lov. Su č ašťou programu workšhopu boli aj špoloč ne  konžulta čie 
a vý mena šku šenoští  ž ro žnýčh š kolšký čh šýšte mov euro pškýčh krají n, pre-
hliadka mešta Skopje a na vš teva štare ho hištoričke ho mešta Očhrid.  

                                                                                          Prehliadka macedónskej školy. 

Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– 1. kemp zúčastnených škôl projek-
tu Erasmus+, Slovensko 

V ra mči projektu Erašmuš+ ša v dn očh 27. 9. 2021 – 8. 10. 2021 uškutoč nil prvý  kemp – špoloč ne  štretnutie 
ž iakov a uč iteľov žapojený čh š ko l na Slovenšku, ktore  organižovala ZS  š MS  Býštrič aný. Na kempe ša žu č aštni-

lo 7 ž iakov a 4 uč itelia ž Rumunška, 16 ž iakov 
š tromi pedago gmi ž Portugalška, 7 detí  
a dvaja uč itelia ž Č eškej republiký, 6 ž iakov 
a dvaja pedago govia žo Severne ho Mačedo n-
ška, šedem ž iakov a dve uč iteľký ž organižuju -
čej ža kladnej š kolý. Hlavnou te mou pračov-
ný čh projektový čh aktiví t kempu bola podpo-
ra tí movej špolupra če, odštran ovanie latent-
ný čh prejavov š ikanovania, rožpožna vanie 
š ikanovania a kýberš ikanovania.  

Spoločná fotografia pedagógov a vedúcich 

tímov na prijatí u starostu obce. 



Erasmus+  

Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– 2. kemp zúčastnených škôl projek-
tu Erasmus+, Portugalsko  

Druhe  štretnutie ž iakov partneršký čh š ko l projektu Erašmuš+ ša uškutoč nilo v Portugalšku pod organiža čiou 
š kolý v Lijo  de Barčeloš v dn očh 28. 4. 2022 - 8. 5. 2022. Na aktivita čh projektu ša žu č aštnilo šedem ž iakov žo 
ža kladnej š kolý v Býštrič anočh š dvomi pedago gmi. Projektove  aktivitý boli žamerane  na tre ning žvla dania 
ža ťaž ový čh šitua čií , rieš enie prejavov š ikanovania a kýberš ikanovania, 
rožvoj šočia lnýčh kompetenčií  a podpora prošočia lnýčh prejavov špra va-
nia. Su č ašťou aktiví t bol na čvik kra tkýčh dramatičký čh výštu pení  žna žor-
n uju čičh prejavý a rieš enia šočia lneho, verba lneho, fýžičke ho na šilia a ký-
berš ikanovania. vra tane na čviku flašhmobov - jednodučhý čh taneč -
ný čh čhoreografií  š motivač ný mi hešlami proti š ikanovaniu. Č aš bol veno-
vaný  aj špožna vaniu hoštiteľškej krajiný a jej hišto rie, miešt Barčeloš, 
Braga a Porto, štretnutiam š portugalšký mi kolegami a ro žným ža bavný m 
a š portový m č innoštiam pre deti.  

Erasmus+ záverečné stretnutie zástupcov partnerských 
škôl, Bukurešť, Rumunsko 

Projekt pokrač oval pošledný m štretnutí m koordina torov 
a č lenov pračovný čh tí mov v Bukureš ti v dn očh 6. 6. 2022 – 
10. 6. 2022. Programom štretnutia bolo niekoľko workšhopov 
š čieľom odovžda vania šku šenoští  š rieš ení m š ikanovania 
a kýberš ikanovania v š kola čh, mož nošťami prevenčie a výuž i-
tie  preventí vnýčh programov. Vrčholom štretnutia 
a praktičký čh aktiví t programu bola medžina rodna  konferen-
čia, na ktorej ža štupčovia partneršký čh š ko l prežentovali vý -
šledký švojej pra če pri rieš ení  projektový čh u loh. Su č ašťou 
štretnutia bolo požna vanie Rumunška, prehliadka pama tihod-
noští  Bukureš ti a na vš teva ďalš í čh požoruhodný čh miešt. Vystúpenie na záverečnej konferencii. 

Slovenský tím na prehliadke Porta a Bragy. 

Vý šledkami kempový čh aktiví t boli š tudentške  den-
ní ký, pošterý na te mu š ikanovania, kra tke dramatič-
ke  výštu penia, taneč ne  výštu penie (flašhmob), rožho-
vorý š obeťami š ikanovania a reakčie nan . Projekt je 
žameraný  na pra ču š nepoč uju čimi deťmi, preto bol 
šu č ašťou aktiví t aj na čvik pošunkovej reč i. Ako pod-
pora tí movej špolupra če ša uškutoč nilo niekoľko 
š portový čh, taneč ný čh a ža bavný čh šu ťaž í , doplne-
ný čh o kreatí vne workšhopý. Č aš bol venovaný  aj 
na vš teve naš ej š kolý a obče, špožna vaniu regio nu, 
Bratišlavý aj Výšoký čh Tatier. 

Účastníci kempu na hrade Devín. 



Školský klub detí 

HALLOWEEN V KLUBE 

Zač iatok novembra ša už  tradič ne špa ja š duš ič kami. Ľudia čhodia na 
čintorí n a žapaľuju  švieč ký. V naš ičh konč ina čh je tento šviatok veľmi 
pokojný  a štra vený  v kruhu rodiný. V iný čh krajina čh ša v pošledný  ok-
to brový  več er ošlavuje Halloween, ktorý  ša šta va č oraž popula rnejš í  aj u 
na š. Tento šviatok je veľmi atraktí vný hlavne pre deti. Preto šme ša aj 
mý rožhodli pripraviť v oddeleniačh S KD halloweenšku ža bavu. Jedno 
kra šne popoludnie šme ši výždobili š kolšký  klub tekvičami, štraš idlami a 
oždobami, ktore  žhotovili deti. Obliekli šme ša do vlaštnoruč ne výtvore-
ný čh koštý mov a žaují mavý čh mašiek. A ža bava ša mohla žač ať. Ošlavu 
ši v š kolškom klube detí  už ili najško r „malka č i“ a potom „veľka č i“. Ne-
čhý bala dobra  na lada, čhutne  obč erštvenia, ale aj kopa ža bavný čh hier. 
(A. Oravcová, P. Bartová) 

STAROSTLIVOSŤ O VTÁČIKY V ZIME 

S deťmi šme špoloč ne naplnili bu dký  šlneč ničový mi šemienkami, ktore  šu  ž pomedži šemiač ok najvhodnej-
š ie, pretož e obšahuju  najvýrovnanejš í  pomer ž iví n pre vta ký. Bu dký šme potom špoloč ne porožmieštn ovali 
na štromý v naš om area li š kolý. Za pravidelne  kr menie na š potom vta č iký odmenia.  Vta č iký šu  mimoriadne 
uč enlive  a radi ša vračaju  na miešto, kde je vž dý doštatok potravý. Ičh na vš tevý potom nepreštanu  aj š prí čho-
dom jari a leta, kedý na š ža štaroštlivošť odmenia čhýtaní m otravne ho hmýžu, č ištení m štromov a švojou š te-
botavou prí tomnošťou.  

VEĽKONOČNÉ TRADÍCIE 

Prí prava na Veľku  noč bola v 
klube intenží vna. Za pomoči 
pani výčhova vateliek deti ždo-
bili vají č ka a výtva rali ro žne 
veľkonoč ne  dekora čie, ktore  ša 
štali neodmýšliteľnou šu č ašťou 
jarnej vý ždobý v prieštoročh 
naš ej š kolý. Jedno popoludnie 
mali ž iači mož nošť výšku š ať ši 
aj pletenie korba č ov ž ma kký čh 
vr bový čh pru tikov. Svoj vý ro-
bok ši oždobili peštrofarebný mi 
štuž kami a ža odmenu ši ho 
mohli odniešť domov.  

JESENNÉ TVORENIE Z OVOCIA A ZELENINY 

Ješen  je č arovne  obdobie plne  farieb a dožrievaju čičh plodov. Naš e ža -

hradký na m v tomto roč nom období  poškýtli množ štvo čhutne ho ovočia a 

želeniný. Pre deti ž S KD boli ješenne  plodý vý borný m tvorivý m materia -

lom. Vžnikli tak žaují mave  pra če, ktore  boli dotvorene  š iš kami, lištami 

alebo gaš tanmi. Svoje ščhopnošti mohli deti uka žať aj pri vý robe tekvičo-

vý čh štraš idielok.  



Zo života školy 
Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice 
Dn a 13. okto bra 2021 šme ša šnaž ili hravou a ža ž itkovou formou 
vžbudiť ža ujem naš ičh prva č ikov o knihý. Požvali šme ičh do  š kol-
škej kniž niče a šprí štupnili im tak č arovný  švet detšký čh kní h. 
Hneď pri vštupe žaujali požornošť detí  voľne polož ene  detške  kni-
hý. Bež va hania po ničh šiahli a š im prišlu čhaju čou nedoč kavošťou 
ota č ali lišt ža lištom. Po u vodný čh informa čia čh o šýšte me pra če v 
kniž niči doštali ž iači mož nošť prešvedč iť pani knihovní č ku, ako do-
bre požnaju  rožpra vku o dedkovi a repke, hoči eš te mnohí  ž ničh 
nevedia č í tať. S ľahkošťou a najma  vža jomnou špolupra čou poškla-
dali pripravene  rožpra vkove  pužžle a prerožpra vali prí beh Ako 
dedko ťahal repku. Kaž dý  ž iak doštal „tvorivu  oba lku“, vďaka ktorej 
ši výrobil švoju prvu  vlaštnu  ža lož ku do knihý v tvare lienký alebo 
knihož ru ta. Abý deti na vlaštnej kož i žaž ili, ake  dobrodruž ne  a na-
pa te  mo ž e býť č í tanie kní h, pani knihovní č ka im predštavila ža -
bavnu  knihu š na žvom „Požor! Neotva raj tu to knihu!“ Z iači prež í vali 
nena roč ný  prí beh špolu hlavný m hrdinom, ža ver knihý vš ak žoštal 
pre ničh utajený  a štal ša požva nkou na ďalš iu na vš tevu do kniž ni-
če. 
Vš etči prí tomní  ž iači boli pašovaní  ža žač í naju čičh č itateľov š kolškej 
kniž niče a pri tejto prí lež itošti im bol odovždaný  č itateľšký  preukaž, ktorý  ičh opra vn uje k na vš teve 
kniž niče a pož ič iavaniu detšký čh kní h. A keďž e k dobrej knihe patrí  š a lka dobrej ka vý č i č aju, 
mý šme ši špoloč ný  č aš štra vený  š detšký mi knihami šprí jemnili ku škom č okola dý. (Z. Horniaková) 

Najzaujímavejšie podujatie škol-
skej knižnice 
25. okto ber 2021 šme v naš ej š kole 
šla vili Medžina rodný  den  š kolšký čh 
kniž ní č žapojení m ša do šu ťaž ne ho 
čelošlovenške ho projektu Najžaují -
mavejš ie podujatie š kolškej kniž niče 
š podtitulom Radoštna  podpora ža ž it-
kove ho uč enia š kolškou kniž ničou.  
Pre vš etký čh žu č aštnený čh ž iakov 
bolo pripravene  množ štvo ža ž itko-
vý čh aktiví t. Prva či hľadali švoje rož-
pra vkove  pa rý, škladali tematičke  
pužžle a obožna mili ša š nový m šlo-
vom „ba jký“. Pomočou aplika čie Re-
admio im knihovní č ka preč í tala ba jku 
O mýš om šneme. Skvele  žvukove  

efektý umočnili č itateľšký  ža ž itok ž iakov, ktorí  hravo výrieš ili vš etký žadane  u lohý špojene  
š preč í taný m prí behom. Ažda najva č š iu radošť im priniešlo doč í tanie obľu benej knihý od A. Leeho 
Požor! Neotva raj tu to knihu.  
Z iači druhe ho roč ní ka ša aktí vne obožna mili š dvomi knihami – Tajomštva  naš ej Zeme (Č. Brown, W. 
Robinš) a Požor! Neotva raj tu to knihu (A. Lee).  Vďaka prvej ž ničh mali ž iači mož nošť prešvedč iť ša 
o tom, ako ža bavne  mo ž e býť ží škavať nove  požnatký vďaka obýč ajnej baterke a žaují mavo špračo-
vanej a iluštrovanej knihe. Knihovní č ka kla dla ž iakom ota žký ž textu knihý a ž iači pomočou pra če šo 
švetlom načha džali odpovede priamo v knihe a v jej iluštra čia čh.  
Z iači tretieho a š tvrte ho roč ní ka prež í vali pri vštupe do kniž niče male  pira tške a č arodejní čke dobro-
druž štvo. Do ru k doštali oba lký š tajný mi mapami krešlený mi neviditeľný m atramentom. Mapý mu-
šeli najško r nahriať nad švieč kou, abý ša žviditeľnil atrament a odhalila ša im tak češta k pokladu. 
Vďaka škvelej orienta čii naš li hľadane  knihý – Veľký  lexiko n – Ku žla a ma gia a Pira ti. V ničh č akali na 
ž iakov u lohý špojene  š č í taní m š porožumení m. (Z. Horniaková) 

Žiaci pri skladaní príbehu o dedkovi a 

repke.  



Deň sporenia 

31. okto ber je Medžina rodný m dn om šporenia. Pripomenuli šme ši 
ho teoretičký i praktičký. Piatači výšvetľovali pojmý: peniaže, špo-
renie, banka, u rok..... Na hudobnej vý čhove k textu výtva rali jedno-
dučhu  melo diu. Tretiači na matematike rieš ili šlovne  u lohý tý kaju če 
ša na kupu, občhodu, doma čnošti. S tvrta či ša po špoloč nom rožho-
vore o šporení  výbrali do mieštneho občhodu na na kup. Vo vý bere 
detí  prevaž ovali šladke  dobrotý. Najpodštatnejš ie bolo, ž e deti po-
žnaju  hodnotu pen aží . Vedia, č o ši ža danu  hodnotu mo ž u ku piť a 
koľko ši mo ž u odlož iť do švojej pokladnič ký.  (K. Lukáčová) 

Záložka so knihy spája školy 

Dn a 2. novembra 2021 šme u špeš ne žavr š ili naš u u č ašť v 12. roč -
ní ku č eško-šlovenške ho projektu Za lož ka do knihý špa ja š kolý: 
Oč aruju či švet kniž ný čh prí behov, rožpra vok a ba šní . Poč aš čele ho 
mešiača okto ber vlaštnoruč ne výra bali ž iači S KD I., S KD II. i ž iači 
IV. roč ní ka  ža lož ký pre švojičh kamara tov žo Za kladnej š kolý 
š materškou š kolou Jatov. Z iači ša inš pirovali kniž ný m prí behom 
o Mimon očh č i ľudový mi piešn ami a ľudový mi motí vmi ž hodí n 
hudobnej vý čhový. Vš etký m ž iakom i pani uč iteľka m/
výčhova vateľka m ďakujeme ža špoluu č ašť v projekte a verí me, ž e 
naš e ža lož ký prinešu  kamara tom ž Jatova nielen radošť, ale 
i u ž itok.  (Z. Horniaková) 

Aj strašidlá sú kamoši 

Dn a 9. novembra 2021 š kolška  kniž niča pri-
la kala ž iakov I. štupn a do švojičh prieštorov, 
abý ša žožna mili š nový mi knihami proštred-
ní čtvom akčie Aj štraš idla  šu  kamoš i. 
V u vode mali ž iači mož nošť požrieť ši kniž ne  
novinký k te me štraš idiel a dučhov od S. 
Vebrovej Rodinka Duš ič kovčov (Straš idla  
medži nami) a R. Jefferšona Straš idelne  prí -
behý škvelý čh kamoš ov. Okrem výbraný čh 
prí behov ž uvedený čh kní h im knihovní č ka 
Z. Horniakova  č í tala aj ďalš ie štraš idelne  prí -
behý – S kolške  štraš idlo (A. Jakubovšký ), 
Noč ne  štraš idlo (D. Vagala), Požor, v dome štraš í ! (M. Drgon ) a i. Poč aš štraš idelne ho č í tania ši ž iači 
výra bali papierove  štraš idielka, 2D štraš idelný  mafin a 2D prí š ernu  bošorku. Verí me, ž e šme deti veľ-
mi nevýľakali a do š kolškej kniž niče žaví taju  aj inokedý. (Z. Horniaková) 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

Blí ž iače ša Vianoče nenečhali ľahoštajný mi deti žo š kolý, 
ktore  ša špolu š triednými uč iteľmi a ašištentkami žač iat-
kom dečembra 2021 žapojili do čelošlovenškej žbierký 
Koľko la šký ša žmeští  do krabiče od topa nok, a pripravili 
20 š katu ľ š drobný mi darč ekmi, milý mi krešbič kami 
a požornošťami pre obývateľov domovov do čhodčov 
a domovov šočia lnýčh šluž ieb v blí žkom regio ne. S katule 
šme odovždali koordina torke programu a du fame, ž e po-
teš ili vš etký čh, ktorý m šu  urč ene . (I. Plachá) 



O2 Akadémia Mateja Tótha 

Z iači 1. - 4. triedý ža kladnej š kolý v Býštrič anočh mali v tomto 
š kolškom roku mož nošť žu č aštniť ša na roč nom programe 
rožvoja pohýbový čh žruč noští  vďaka tre ningove mu programu 
O2 Akade mia Mateja To tha. O u č ašť v programe ša š kola pri-
hla šila a ží škala ho ví ťažštvom v hlašovaní  medži prihla šený -
mi š kolami. D akujeme vš etký m, ktorí  na š podporili v hlašovaní  
- ž iakom, uč iteľom, žameštnančom š kolý a ičh blí žkým i vždia-
lený m rodina m, obč anom a vedeniu obče, priateľom š kolý, 
podporuju čim organiža čia m a š kola m, žna mým i nežna mým 
hlašuju čim, vďaka ktorý m š kola výhrala v Trenč ianškom kraji 
v katego rii š ko l do 200 ž iakov.  

Tre ningý akade mie ša žač ali v janua ri a budu  pokrač ovať aj v 
našleduju čom š kolškom roku. (I. Plachá) 

Vianoce v klube 
Adventne  obdobie v š kolškom 
klube ša niešlo v žnamení  prí prav 
na vianoč ne  šviatký. Spoloč ne 
š deťmi šme výra bali ro žne oždo-
bý, ktorý mi šme škra š lili vianoč -
nu  vý ždobu a šamožrejme štrom-
č ek. S radošťou šme ša puštili do 
peč enia a ždobenia čhutný čh me-
dovní č kov. Spoloč ne šme ši na 
ničh počhutnali na naš om kluba r-
škom vianoč nom pošedení , kde 
nečhý bala dobra  na lada, darč eký 
a vianoč ne  pešnič ký. (P. Bartová, 
A. Oravcová) 

ŠKD – Zimné radovánky 

Keď žima... tak šneh, ľad a detška  radošť. A prešne to ši naš i klu-
ba ri už ili na ľadovej pločhe pri korč uľovaní  a š mý kaní . A k tomu 
ša do šý tošti výš antili pri ša nkovaní  a bobovaní . (P. Bartová, A. 
Oravcová) 

ŠKD – Fašiangový karneval so 
Zlorianou 
Faš iangý trvaju  od šviatku Tročh 
kra ľov až  do Popolčovej štredý. 
Je to obdobie veľmi bujare , plne  

vešelia, taneč ný čh ža bav, karnevalov a dobre ho jedla. V tomto č aše 
šme aj mý v S KD ušporiadali v špolupra či šo š kolškou kniž ničou fa-
š iangový  karneval. Kluba ri šami prilož ili ruku k dielu a žhotovili ši 
vešele  a farebne  mašký podľa vlaštnej fanta žie. Najva č š í m prekvape-
ní m bol prí čhod Zlorianý v kra šnom koštý me š veľkou č arodejní čkou 
knihou plnou žaují mavoští  o faš iangovom období , ktore  im v kra tkoš-
ti predštavila. Deti mali mož nošť dožvedieť ša veľa nový čh informa čií  
o tradí čia čh a žvýkočh a šami ši ičh výšku š ali. Počhopili tak, o č om 
tento šviatok vlaštne je. 
Pani uč iteľka Mgr. K. Luka č ova  špeštrila karneval hrou na harmoni-
ku. Poštač ila aka koľvek melo dia č i obľu bena  faš iangova  piešen  
„Faš iangý, Turí če“ a deti ša ihneď puštili do tanča. Ha dali, o ake  peš-
nič ký ide a ža u špečh boli odmenene . A na špra vnom faš iangovom 
karnevale nečhý bali ani tradič ne  doma če tvarohove  fa nký, jablkový  
kola č  a dobra  na lada. (P. Bartová, A. Oravcová) 



Svetový deň vody v ŠKD  
Svetový  den  vodý , ktorý  ši pripomí name v marči, šme ši š deťmi 
v S KD už ili, žabavili šme ša a nauč ili šme ša veľa nový čh žaují mavý čh 
informa čii.  Nežabudli šme ši povedať o vý žname a do lež itošti vodý 
a pripomenuli šme ši ake  do lež ite  je  vodou š etriť. Uka žali šme ši ako 
funguje kolobeh vodý v prí rode a výšvetlili ši, ž e nato abý šme mohli 
piť č ištu  vodu ša muší  najprv vo voda rn ačh  výč ištiť 
a výdežinfikovať, abý bola ždravotne neš kodna . Za pomoči vodý šme 
šku š ali ro žne žaují mave  pokušý, ktore  š ašištenčiou detí  výš li na vý -
bornu . (P. Bartová, A. Oravcová) 

Veľkonočný koncert 
Pošledný  den  pred blí ž iačimi ša veľ-
konoč ný mi pra ždninami ša pod ve-
dení m Mgr. Libora Plevku a Petra 
Piša ra uškutoč nil v prieštoročh naš ej 
š kolý Veľkonoč ný  končert pre naš ičh 
ž iakov žo š kolške ho klubu. Zahrali 
a žašpievali na m š ikovní  a talentova-
ní  ž iači - Sofia Plevkova , Maxim Ko-
va č , Leonard Pu rý, Emka Kobešova , 
Mela nia Plevkova , Patrik Gaš parovič , 
Dominika Vidova , Mirošlav Mikula a 
Libor Plevka. Vš etči malí  č i veľkí  
umelči boli odmenení  potleškom 
vďač ný čh diva kov. (P. Bartová, A. 
Oravcová) 

Kniha, priateľ človeka 

Mareč šme ši špa jali nielen š prí čhodom jari, ale aj š mešiačom kni-
hý. Preto šme ša šnaž ili prejaviť ža ujem detí  o kniž ký.  V špolupra či 
š kniž ničou  šme ši pripravili pre deti v S KD akčiu – Kniha, priateľ 
č loveka. Deti ša dožvedeli veľa žaují mavý čh informa čií , naprí klad, 
ako ša tvorí  kniha.  Výšvetlili šme ši, ž e špišovateľ knihu napí š e, iluš-
tra tor nakrešlí  obra žký, tlač iar knihu výtlač í  a ž e je eš te mnoho 
ďalš í čh ľudí , ktorí  štoja ža výdaní m knihý. S deťmi šme ale neoštali 
len pri šlova čh, ale špoloč ne šme ši jednu knihu aj výrobili. Výtvorili 
šme knihu š výškakuju čimi 
obra žkami o kolobehu vodý, 
ktora  na m neško r pošlu ž i aj 
ako uč ebna  pomo čka.  

Ale sme si pochutili! 

Z iači 5. triedý ši na piatok 20. 5. 2022 pripravili projekt 
ž angličke ho jažýka. Z iači ši výbrali jednodučhe  šladke  alebo 
šlane  jedlo, ktore  doma pripravili a priniešli do š kolý na 
očhutna vku. U lohou detí  bolo výtvoriť rečept švojho jedla 
v angličkom jažýku, odprežentovať ho a na šledne ponu knuť 
švojim špoluž iakom a pani uč iteľka m. Niektorí  ž iači dokonča 
pripravili bežlepkove  kola č e. Prejavili tý m šu drž nošť voč i 
švojej špoluž iač ke, ktora  ma  bežlepkovu  die tu.  D akujeme ža-
pojený m ž iakom a obžvla š ť ďakujeme rodič om, ktorí  venova-
li švoj č aš na š mu projektu a pomohli švojim deťom š prí pra-
vou. (A. Blahová) 



Deň Zeme 

Svojou troš kou k očhrane prí rodý a žlepš eniu proštredia, v ktorom ša 
kaž dodenne pohýbujeme, prišpeli aj ž iači poč aš briga d tried v ra mči 
Dn a Zeme 3. a 4. ma ja 2022. Poštupne výč ištili a upravili area l š kolý 
a blí žke okolie š kolý, došadili kvetinovu  vý šadbu do ža honov, pripravili 
vývý š ene  ža honý na peštovanie želeniný.  

Na Den  Zeme nežabudli ani v š kolškom klube a tento ekologičký moti-
vovaný  šviatok šme ši š deťmi pripomenuli aký  je vplýv nič enia ž ivot-
ne ho proštredia a rožpra vali šme ša o ro žnýčh rieš eniačh ako žabra niť 
žneč išťovaniu.  (A. Šteinerová) 

Naš a partnerška  š kola ši pripomenula v 
tomto š kolškom roku vý žnamne  vý ro-
č ie—90. rokov od otvorenia. Na ošlavý 
tohto jubilea boli požvaní  aj ža štupčovia 
ža kladnej š kolý ako partnerškej organi-
ža čie. 25. ju na 2022 šme výčeštovali do 
Odier, abý šme naš im č ešký m kolegom a 
ičh š kole žablahož elali k tejto udalošti a 
poďakovali ša ža u špeš nu  viač ako de-
šaťroč nu  špolupra ču. (I. Plachá) 

Spolupráca s partner-
skou ZŠ Odry, Česká 
republika 

Svoj šviatok pedagogič-
kí  žameštnanči ža kladnej š kolý ošla vili špoloč ne 
š kolegami ž partneršký čh š ko l v Č eškej a Poľškej re-
publike. V piatok 1. 4. 2022 šme ša na požvanie č e-
šký čh kolegov po prvý kra t žu č aštnili na volejbalo-
vom turnaji Čomenia Čup v Odra čh, ktorý  ša tradič ne 
hra  pri prí lež itošti Dn a uč iteľov. Češtou do Odier šme 
navš tí vili Mu žeum Tatra v mešte Kopr ivniče 
š prehliadkou žaují mavý čh expona tov automobilov 
ž viač ako štoroč nej hišto rie podniku Tatra. Na volej-
balovom turnaji ša štretli š týri mieš ane  druž štva  uč iteľov, ž ktorý čh ša ako najlepš í  uka žal tí m žo Za -
kladnej š kolý Pohor ška  v Odra čh. Na š  tí m ša tiež  uka žal v dobrom švetle, a obšadil na turnaji 2. mieš-
to. Okrem volejbalový čh žruč noští  šme 
uka žali aj bojovne ho dučha, tí movu  šu hru 
a dobru  na ladu vo vš etký čh šitua čia čh.  

Na slávnostnej akadémii pozdravil partnerskú školu Mgr. Kamil Šteiner. 

Výlet do zveroparku 

Dn a 27.6. 2022 šme na roč ný  š kolšký  rok žavr š ili špo-
loč ný m vý letom ž iakov 5. - 8. roč ní ka na vš tevou Zve-
roparku v Reviš ťškom Podža mč í . Z iači ša vra tili do 
švojičh detšký čh č iaš vďaka prečha džke rožpra vko-
vý m lešom a mohli obdivovať č aro drevený čh pošta-
vič iek - Ferda Mravča, Pinoččhia, Vč ielký Maje, Popo-
luš ký a ine . Svoj vžťah k žvierata m prehl bili na v-
š tevou mieštnej kontaktnej ZOO.  Veľkolepý m vývr-
čholení m u primnej detškej radošti a bla žnivošti  bola 
na vš teva ška kačí čh hradov a tubingovej dra hý. Spo-
kojnošť š vý letom nepokažilo ani horu če poč ašie. (A. 
Šteinerová) 


