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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: Jaroslava Nechalová– zástupkyňa rodičov 

Podpredseda: Bc. Monika Pažická – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Členovia: Mgr. Slavomíra Klementová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

 Ing. Andrea Bajgárová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

 Viera Tóthová – zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

 Eduard Nechala – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 Ing. arch. Sláva Dadová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

 Mgr. Ladislav Halač – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 Katarína Žiaková – zástupkyňa rodičov 

 

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

Trieda Zástupca rodičov 

1. Ing. Martina Iliašová 

2. Lýdia Oršulová (zastupujúca) 

3. Ing. arch. Sláva Dadová 

4. Andrea Mendelová 

5. Lenka Fábryová 

6. Adriana Bialešová – predseda 

7. Lýdia Oršulová 

8. Jana Kováčová 

9. Bc. Martina Paľunová 
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Pedagogickí zamestnanci školy:  

Učiteľ: Mgr. František Klement 

Vychovávateľka: Mgr. Kornélia Krištofová 

Špeciálny pedagóg: Ing. Vladimír Plachý 

Pedagogické asistentky: Mgr. Zuzana Babničová Kytková, Mgr. Magdaléna Kocáková  

 

 

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ Počet žiakov spolu – 115 

Špeciálna 6  I. stupeň 56 žiakov  

1. 12 Mgr. Iveta Halačová 

2. 8 Mgr. Michaela Bartová Sluková 

3. 20 Mgr. Marcela Machová 

4. 13 Mgr. Slavomíra Klemetová 

5. 10 Ing. Andrea Bajgárová II. stupeň 59 žiakov 

6. 12 Mgr. Helena Fábryová 

7. 14 PhDr. Denisa Laurová 

8. 8 Ing. Eleonóra Borovičková 

9. 12 Mgr. Adriana Kováčiková 

 

Naši žiaci mali možnosť pracovať počas školského roka 2019/2020 v nasledovných 

záujmových útvaroch:  

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru 

Mladý bádateľ PaedDr. Martina Ezechiašová 

Cestujeme svetom Mgr. Marcela Machová 

Hravá slovenčina PhDr. Denisa Laurová 

Cykloturistický krúžok Mgr. Iveta Halačová 

Literárno-dramatický krúžok Mgr. Michaela Bartová Sluková 

Tvorivé písanie Mgr. Adriana Kováčiková 

Krátke fyzikálne príbehy 

Čarujeme s Baltíkom 

Ing. Eleonóra Borovičková 

Matematika hrou Mgr. Helena Fábryová 

Tvorilkovo Mgr. Slavomíra Klementová 

Programujeme Lego robota Mgr. František Klement 
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Umiestnenie/prijatie žiakov 9. ročníka na stredné školy: 

Počet 

žiakov 

Názov školy/odbor 

2 Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza 

1 Gymnázium PSŠ F. Hanáka, Prievidza 

1 Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka, Prievidza 

2 SOŠ PSŠ F. Hanáka, A. Hlinku, Prievidza 

2 Obchodná akadémia, F. Madvu, Prievidza 

1 OU Spojená škola, Nábr. J. Kalinčiaka, Prievidza  

1 SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina 

1 SOŠ, T. Vansovej, Prievidza 

1 SOŠP sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. Mája, Trenčín 

1 SOŠ veterinárna, Drážovská, Nitra 

 

 

 

 

 

Hráme sa a komunikujeme v ANJ Ing. Andrea Bajgárová 

Tvoríme z ovčej vlny Mgr. Zuzana Babničová Kytková 

Ľúbime kvások Mgr. Kornélia Krištofová 
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Príhovor riaditeľky školy 

Milí kolegovia, žiaci, rodičia! 

Do rúk sa Vám dostáva ďalšie naše vydanie Ročenky. Je trochu tenšia a chudobnejšia o akcie 

a aktivity ako po minulé roky. Hoci sme ešte plánovali mnoho súťaží a žiackych projektov, 

čas ukázal, že iba chcieť niekedy nestačí. Zaskočilo nás niečo, čo by sme si pred niekoľkými 

mesiacmi či rokmi nedokázali ani predstaviť.   

Malý neviditeľný vírus. Poprehadzoval nám životné hodnoty naruby. Cez sito našich hodnôt 

prepadlo mnoho nepotrebných vecí a zostalo len to najpodstatnejšie: zdravie, láska, 

ohľaduplnosť, sebadisciplína a ochota pomôcť. Našli sme v sebe mnoho dobrých a užitočných 

vecí, ktoré v nás pre rýchly beh životom akosi driemali a nemali čas vyplávať na povrch.  

Zistili sme, aká je príroda dôležitá pre náš život a musíme so spoločnými silami bojovať o jej 

záchranu. Prírodu jednoducho neoklameme. Dobehne nás. Je čas znovu sa naučiť žiť s ňou 

v symbióze, lebo si ponesieme do ďalšieho života ťažké následky aj v podobe rôznych 

chorôb. Tak ako povedal pápež František I.: ,,Napredovali sme bezohľadne a mysleli sme si, 

že navždy zostaneme zdraví v chorom svete“.  

V čase karantény a izolácie nám akosi došlo, ako sme jeden pre druhého užitoční. Viac ako 

celebrity z televízie či internetu sa hrdinami dňa stali predavačky, ktoré po celý čas neúnavne 

obsluhovali svojich zákazníkov, lekári a zdravotný personál, ktorí liečili infikovaných 

pacientov, rodičia, ktorí sa stali učiteľmi, zabávačmi, kuchármi  svojich detí v domácnosti aj 

napriek tomu, že mnohí z nich museli pritom naďalej pracovať a ešte mnoho ďalších 

ozajstných celebrít. Preto mi bolo nesmierne ľúto, že tento rok sme sa nemohli prezentovať 

našou, už tradičnou, školskou akadémiou ku Dňu matiek. Práve teraz, keď mamičky podávali 

nadľudské výkony a často vyčerpané z práce a chodu domácností ešte pomáhali deťom s 

vyučovaním. Za to im všetci pedagógovia ďakujeme.  

Ale ani my, učitelia, sme to naozaj nemali ľahké. V takejto situácii sme ešte neboli, ani sme 

sa na ňu neboli pripravení. Nikto nebol na túto situáciu nebol pripravený. Ale zhostili sme sa 

jej  výborne. Aj napriek tomu, že sa menili mnohé usmernenia doslova zo dňa na deň, neboli 

sme dostatočne vybavení IKT technikou z ministerstva školstva, sme to zvládli. Po prvotnom 

šoku z danej situácie sme začali učiť aj dištančne, pritom sme brali ohľad na možnosti 

jednotlivých žiakov a domácností. Niektorí učili online, iní chodili po obci a rozdávali i 

zbierali vyučovacie materiály. Žiaci a učitelia zložili skúšku z používania nových 

vyučovacích metód a výpočtovej techniky. Mnohí žiaci zistili, že počítač nie je iba na hranie, 

ale dá sa využiť aj na zmysluplnejšie veci a nie je to až také jednoduché, naučiť sa s ním 

pracovať aj v inom ,,leveli“. Preto, keby som mohla, dala by som Vám všetkým, ktorí ste to 

zvládli, jednotku s hviezdičkou.  

Nezabudli sme ani tento školský rok zveľaďovať našu školu. Vylepšili sme triedu ŠKD, 

položili sme nové podlahy v 4. a 5. Ročníku, a samozrejme, sme nainštalovali dezinfekčné 

zariadenia do všetkých tried i WC a mnoho ďalších drobností.  

Školský rok končí a ja Vám všetkým prajem do toho nasledujúceho veľa zdravia, úspechov 

a spokojnosti.   

 

To  Vám praje riaditeľka Vašej školy Martina Ezechiašová. 
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Ďalší školský rok špeciálnej triedy 

 

Aj v školskom roku 2019/2020  vďaka Európskemu fondu, Operačnému fondu Ľudské zdroje 

a MŠVVaŠ SR mohlo prebiehať vyučovanie v špeciálnej triede, ktorá je zriadená primárne 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  Aj zo samotného názvu 

projektu  „Podpora inklúzie“ je zrejmé, že hlavným cieľom bolo i v tomto školskom roku 

úspešne prekonávať bariéry pri začleňovaní týchto žiakov medzi intaktných a stať sa 

rovnocenným v kolektíve vrstovníkov.  

Triedu navštevovalo 6 žiakov, z toho 3 chlapci a 3 dievčatá. Triedu tvorilo päť ročníkov: 

prvý, druhý, tretí, ôsmy a deviaty. Žiaci boli v triede vzdelávaní podľa vzdelávacieho 

programu, ktorý zohľadňoval ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.  

Vzdelávanie prebiehalo v špeciálnej učebni vybavenej vhodným a estetickým nábytkom, 

počítačom, audiovizuálnou technikou, modernou tabuľou, žiaci mali k dispozícii potrebné 

učebnice a pracovné zošity, telocvičňu, kuchynku a odborné učebne ZŠ.   

Poďakovanie patrí zriaďovateľovi školy  – OcÚ v Kamenci pod Vtáčnikom  a  riaditeľstvu  

školy za podporu a realizáciu projektu určeného  práve tejto skupine žiakov. Vyučovanie 

žiakov v  triede bolo dotované väčším počtom hodín pracovného vyučovania, nakoľko 

v budúcnosti budú žiaci pokračovať v učebných odboroch manuálneho charakteru. Špeciálny 

pedagóg a pedagogické asistentky sa snažili v žiakoch rozvíjať záujem o prácu, 

zodpovednosť, zmysel pre estetiku, rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, predstavivosť, 

zodpovednosť za výsledok svojej práce, čo všetko žiaci zúročia  pri zaradení sa do reálneho 

pracovného života.  

Vyučovacie predmety výchovného charakteru žiaci absolvovali v bežnej triede ZŠ, čo bolo 

veľmi dôležité z hľadiska funkčnej inklúzie. V čase krízovej situácie spojenej s ochorením 

COVID-19 vyučovanie prebiehalo na diaľku – žiakom boli distribuované učebné materiály 

elektronicky alebo osobne, veľmi dobre prebiehala komunikácia učiteľ – žiak – rodič.  Žiaci a 

rodičia i napriek komplikovanej  situácii úspešne spolupracovali a plnili úlohy, za čo im patrí  

pochvala a poďakovanie.  

Žiaci v špeciálnej triede prežili v dobrej a priateľskej atmosfére ďalší  školský rok, pocítili 

byť úspešní, naučili sa sebadôvere a pocitu šťastia. 

                                                                    Ing. Vladimír Plachý 

špeciálny pedagóg 
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ČO SME ZAŽILI POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA? 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 

Dňa 2. septembra 2019 sa po dvojmesačnej 

prázdninovej prestávke opäť otvorili brány 

našej základnej školy, aby sme privítali 

našich žiakov. Najviac očakávaní, 

netrpezlivosti, radosti, ale aj strachu z 

neznámeho mali najmladší žiaci, 

prváčikovia. Privítala ich pani riaditeľka 

PaedDr. Martina Ezechiašová, ktorá 

všetkým popriala úspešný štart do nového 

školského roka. Prváčikovia boli v prvý 

školský deň odmenení knižkami, 

pastelkami a sladkosťami. Všetkým deťom 

sa prihovoril aj pán starosta Ing. Dušan 

Ďuriš, nechýbala ani pani poslankyňa Ing. 

arch. Sláva Dadová.  

 

Výlet na Liptov za odmenu 

Dňa 19. septembra 2019 sa 30 

žiakov 2. – 9. ročníka zúčastnilo 

výletu za odmenu. Žiaci boli 

odmenení za zber papiera v 

uplynulom školskom roku. S 

veľkým záujmom si prezreli 

archeologickú lokalitu Hrádok 

pri Liptovskej Mare, kde sa 

dozvedeli veľa zaujímavého o 

živote Keltov na našom území. 

V Demänovskej doline si 

prezreli ľadovú jaskyňu. Aj tu 

bolo čo obdivovať!  Ľadová 

krása si ich celkom podmanila. 

Nakoniec navštívili ILUSIU – 

fantastický svet optických 

klamov v Liptovskom Mikuláši.   

 

Finančná zbierka „Biela pastelka“ 

Dobré vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné. Ďakujeme všetkým darcom, 

vďaka ktorým sa nám podarilo vyzbierať pre „Bielu pastelku“ 102 eur. Svojím malým 

príspevkom darovaným z úprimného srdca sme podporili žiakov so zrakovým postihnutím.  
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Deti v tanci 

Dňa 4. októbra 2019 sme sa v Kultúrnom dome v 

Zemianskych Kostoľanoch zúčastnili vystúpenia 

detských folklórnych súborov zo Slovinska, Moravy a 

prievidzského súboru  Vtáčnik. Bolo čo obdivovať! 

Krásne slovenské ľudové piesne, tance, kroje 

hudobníkov. Účinkujúci nám predviedli bohaté 

folklórne pásmo ľudových tradícií. 

 

Záložka do knihy spája školy 

Obľúbený jesenný projekt „Záložka do knihy 

spája školy“ si našiel u našich žiakov svoje stále 

miesto. S veľkou chuťou sa pustili do prípravy a 

tvorby originálnych  knižných záložiek pre 

svojich severomoravských kamarátov zo 

Základnej školy v Postřelmově. Kamarátom z 

Česka sme pribalili aj list, Ročenku školy a 

malé darčeky.  

  

 

 

Exkurzia v Múzeu slovenskej dediny v Martine 

V krásny slnečný októbrový piatok (18. 10.),  sa žiaci 1. – 4. ročníka, vybrali na exkurziu do 

Múzea slovenskej dediny v Martine. Nádherná farbistá jeseň dodala starým chalúpkam z 

rôznych  regiónov Slovenska neopakovateľné čaro. Videli nielen obytné domy, ale aj 

rozprávkovú chalúpku Perinbabky, ozajstnú vidiecku školu, požiarnu zbrojnicu, stodolu, či 

kostolík. V kostole sa nachádzal málo známy 

hudobný nástroj – rapkáč. V jednej z chalúpok ich 

lektorky naučili staré remeselnícke techniky: 

tkanie a maľbu na sklo. Stihli aj nákup malých 

darčekov a suvenírov. Bol to nádherný zážitkový 

deň so slovenskými tradíciami, nádhernou 

prírodou a históriou!   
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Medzinárodný rok školských knižníc 

Aj tento školský rok sa naša základná škola zapojila do projektu 

Medzinárodný deň školských knižníc. Téma tohto roka bola 

„Spoznajme J. G. Tajovského“, ktorá bola  venovaná 145. výročiu 

narodenia spisovateľa. Žiaci 7. ročníka čítali vybrané poviedky, ktoré 

potom prerozprávali spolužiakom. Medzi ďalšie čitateľské aktivity 

patrili: literárne puzzle, ilustrácia poviedok, práca s pracovným 

listom, inscenačná hra moderátor a spisovateľ a iné. So svojimi 

čitateľskými aktivitami prispeli do projektu aj mladší žiaci.  

 

 

Po stopách M. R. Štefánika a Mórica Augusta Beňovského 

V pondelok, 21. októbra 2019, sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie „Po 

stopách M. R. Štefánika a Mórica 

Augusta Beňovského“. Navštívili 

rodnú Kúriu Mórica Beňovského vo 

Vrbovom, kde sa dozvedeli veľa 

zaujímavého z jeho dobrodružného a 

cestovateľského života. V múzeu si 

prezreli aj exponáty z histórie mestečka 

a  fotografie slávnych rodákov. 

Malebný kraj Myjavsko nás vítal na 

Bradle, kde sa nachádza mohyla s 

hrobom nášho velikána – generála 

Milana Rastislava Štefánika. V jeho 

rodnom dome v Košariskách sme si 

vypočuli pútavý výklad o jeho živote, 

vedeckom bádaní, cestovaní i o jeho vlasteneckých politických aktivitách.  

 

Stretnutie so starými rodičmi 

Mesiac október patrí u nás už veľa rokov našim 

starým rodičom a dôchodcom. Žiaci si 

pripravili pekný kultúrny program pre bývalých 

učiteľov a pracovníkov našej školy. V triedach 

sa uskutočnili triedne besiedky. Pri čajíku a 

káve sa starí rodičia potešili zo šikovnosti 

svojich vnúčat, ktoré sa im predviedli v 

prednese básne, hre na hudobný nástroj, tanci, 

či malým vlastnoručne vyrobeným darčekom. V 

školských laviciach si zaspomínali na svoje 

školské časy, lebo deti im pripravili  i rôzne 

literárne hádanky a aktivity.  
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Týždeň vedy a techniky 

V týždni od 11. do 15. novembra 

2019, ktorý  pravidelne býva 

venovaný aktivitám a popularizácii 

prírodných vied a techniky, si 

starší žiaci 8.  a 9. ročníka 

pripravili pre mladších kamarátov 

zaujímavé fyzikálne a chemické 

pokusy. Nechýbalo ani ukážkové 

mikroskopovanie a programovanie 

microprocesorov MICRO:BIT, 

ktoré naša škola vyhrala v súťaži 

CODE.org. Siedmaci sa predstavili 

s projektom Slnečné hodiny. 

  

Dejepisná vychádzka 

Naši piataci sa vybrali na zimnú dejepisnú 

vychádzku po rodnej obci. Prezreli si 

kaplnku, pamätníky hrdinov 1. svetovej 

vojny a pietne miesta, ktoré sa spájajú so 

zaujímavou históriou našej obce.      

 

 

 

 

 

 

Vtáci v našom okolí 

 

Na hodine biológie vyšli žiaci 5. ročníka do 

„terénu“ s cieľom prikŕmiť naše spevavce a 

pomôcť Slovenskej ornitologickej spoločnosti 

pri sčítaní stálych druhov vtákov. Ich bádanie 

bolo veľmi smutné, pretože vtáčikov stále 

ubúda! Preto je veľmi dôležité stavať im búdky, 

nebrániť hniezdeniu a v zime ich prikrmovať.  
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Mikuláš v škole 

Vo štvrtok, 5. decembra 2019, nás opäť po 

roku navštívil svätý Mikuláš so svojím 

tradičným sprievodom v podaní pracovníkov 

obecného úradu. Privítali sme ho spevom a 

hrou v podaní učiteľov a žiakov ZUŠ  

Nováky. Každá trieda sa predstavila krátkym 

kultúrnym programom. Každý chcel prejaviť 

radosť a vďačnosť tomuto veľkému priateľovi 

detí. Všetky deti boli odmenené balíčkami so 

sladkosťami.  

 

 

Cestovatelia svetom putovali do Nitry 

Na Mikuláša, 6. decembra 2019,  žiaci z 

krúžku „Cestujeme svetom“ navštívili  

starobylú Nitru. Ich cieľom bolo 

Misijné múzeum na Kalvárii. Sprevádzal 

ich kňaz – misionár, ktorý im veľmi 

zaujímavo porozprával o misijných 

krajinách, o živote misionárov a ich 

náročnom poslaní v misiách. S veľkým 

záujmom si prezreli zaujímavé zbierky 

domorodých zbraní, kultových predmetov, 

odevov, hudobných nástrojov, sošiek a 

predmetov z celého sveta. Súčasťou 

výstavy bola aj prírodovedná zbierka 

zvierat. Nevšedné zážitky z múzea ich 

obohatili  o nové námety na činnosť krúžku a taktiež duchovne i duševne. Na vianočných 

nitrianskych trhoch si pozreli drevený betlehem  a občerstvili sa dobrotami. Cesta domov 

ubiehala rýchlo, veď vo vlaku im bolo veselo pri hrách.  

 

Adventná kvapka krvi 

Dňa 10. decembra 2019  v priestoroch 

našej základnej školy uskutočnila odber 

krvi  Národná transfúzna služba  Martin.  

Darovať krv prišlo 22 darcov, medzi 

nimi  rodičia, starí rodičia, učitelia  

i bývalí žiaci. Ďakujeme všetkým 

darcom, ktorých ušľachtilý čin zachráni 

nejeden ľudský život, či pomôže chorým 

ľuďom. 

file:///E:/photos/%3fphoto=album&gallery=863
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Otvorené laboratórium v Novákoch 

V jedenásty decembrový deň  2019  sa 

 žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili 

Otvoreného laboratória, ktoré pre 

základné školy organizuje SOŠ 

Nováky. Témou bola rozprávka ,,Ako 

skrotiť draka". Pri riešení úloh 

zameraných na dôkazové reakcie žiaci 

bádali neznámu látku, ktorá im 

prezradila meno postavy z rozprávky. 

V potravinárskom laboratóriu si 

vyskúšali meranie novučičkými pH 

metrami, či ochutnávku ovocia, 

zeleniny, semienok a chipsov. Svoje 

bádateľské poznatky si zaznamenali do pracovných listov.    

 

Otvorená hodina a pasovanie za prvákov 

Rodičia prváčikov prijali  v decembri pozvanie na 

otvorenú hodinu do prvej triedy. Na hodinách 

slovenského jazyka, matematiky či prvouky 

pozorne sledovali veľké pokroky, či malé úspechy 

svojich ratolestí. Odmenou pre deti boli slávnostné 

triedne imatrikulácie  prvákov.   

 

Vianočné trhy 

Kolektív Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom ďakuje všetkým obecným 

spoločenským organizáciám  a jednotlivcom za  spoluprácu a pomoc pri organizovaní 

vianočných trhov, ktoré sa konali 14. decembra 2019 v Spoločenskom dome. Všetci mohli 

ochutnať kapustnicu, punč, sladké aj slané dobroty, kúpiť si krásne medovníčky, vianočné 

ozdoby, ikebany, mydielka i obrázky. Výťažok z predaja venovali DHZ a TJ Tatran 

Rodičovským združeniam pri ZŠ a MŠ. 

 

 

 

 

 

 

  

file:///E:/photos/%3fphoto=album&gallery=867
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Vianoce v škole  

V deň posledného decembrového vyučovania, pred 

vianočnými prázdninami, sa v triedach tradične konali 

posedenia. Nechýbali pri nich koledy, voňavé vianočné 

pečivo, oblátky s medom, oriešky, hry a radosť z 

obdarovania sa. Starší žiaci si stihli zahrať v telocvični 

aj turnaj vo vybíjanej. Všetci odišli domov plní 

predvianočných zážitkov. 

 

Fašiangový karneval 

Fašiangový karneval sa v našej škole uskutočnil dňa 28. februára 2020. Každý účastník sa naň 

náležite pripravil: pani učiteľky nacvičili so žiakmi krátky kultúrny program o fašiangových 

zvykoch, rodičia vyzdobili telocvičňu a 

pripravili zábavné súťaže a pani kuchárky 

deťom upiekli chutné šišky. Všetci sa 

vynikajúco bavili! Ďakujeme Rodičovskému 

združeniu pri ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom a 

všetkým, ktorí nám karneval pripravili. 

 

 

 

 

  

Lyžiarsky výcvik v Javorníkoch 
 

V dňoch 2. – 6. marca 2020 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku 

Ski Čertov v Javorníkoch. Usmiate tváre našich lyžiarov, začiatočníkov i pokročilých, 

dokazujú, že o bohaté zážitky nielen na svahu  nebola núdza. Vychutnali si pohybové aktivity, 

spoločné  večery s hrami, posilňovanie, plávanie v bazéne, prechádzky, sánkovačku i relax.  

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/photos/%3fphoto=album&gallery=736
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Zápis žiakov do 1. ročníka 

Tento školský rok sa zápis žiakov do 1. ročníka uskutočnil za dodržiavania prísnych 

bezpečnostných opatrení z dôvodu COVID-19 dňa 23. apríla 2020 bez prítomnosti detí.   

Zákonní zástupcovia 19 budúcich prvákov chodili na zápis podľa časového harmonogramu. 

Mgr. Iveta Halačová pripravila a odovzdala zákonným zástupcom budúcich prvákov ako 

spomienku na zápis do prvého ročníka drobné darčeky a pamätný list, ktorý im bude tento deň 

pripomínať. Zápisu sa zúčastnil aj špeciálny pedagóg Mgr. Vladimír Plachý. Deti boli 

obdarované i drobnou stavebnicou LEGO od spoločnosti SUN TAN, vitamínovými cukríkmi 

a tím STABILO International GmbH podaroval deťom ergonomickú ceruzu. 

V školskom roku 2020/2021 medzi nami privítame prvákov: Bartu Adama, Bartovú 

Dominiku, Benkovú Hanu, Eisenhardt Lindu, Fábryho Michala, Fábryho Lukáša, Kocákovú 

Žanetu, Kollárovú Lilien, Kollerovú Sarah, Machu Šimona, Milovú Natáliu, Mokrú Michaelu, 

Nevidala Alexa, Ondriša Samuela, Šimu Marka, Šimu Olivera, Štorcelovú Adrianu, Žiakovú 

Veroniku a Žišku Sebastiána. 

 

Tehlička 

Naša základná škola sa opäť zúčastnila pôstnej zbierky Tehlička. Spolu sme vyzbierali 40 eur, 

ktoré pomôžu deťom a mladým v africkej Kakume, kde najstaršiu saleziánsku školu podmýva 

rieka s vychýleným korytom a zaplavuje ju. Všetkým štedrým darcom ďakujeme!  

 

Testovanie 5-2019   

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

ústavom certifikovaných meraní vzdelávania zo slovenského jazyka a z matematiky. 

V celoslovenskom testovaní obstáli veľmi dobre. Naši piataci dosiahli zo SJL priemernú 

úspešnosť 79,2%. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer – bol 64,8%. V MAT napísali 

test na 65%, celoslovenský priemer bol 64,8%. 

 

Školské vyučovanie i naše ostatné plánované aktivity prerušila krízová situácia spojená 

s ochorením COVID-19. Učitelia i žiaci si vyskúšali, ako sa učí online z domu. O tom, že sme 

nezaháľali, svedčia uvedené práce: 
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SÚŤAŽE 

Matematické súťaže 

Náboj Junior 

Dňa 22. novembra 2019 sa 2 družstvá žiakov 9. triedy 

zúčastnili tímovej adrenalínovej súťaže zameranej na 

riešenie matematických a fyzikálnych úloh „Náboj junior“. 

Súťaž sa uskutočnila v Gymnáziu V. B. Nedožerského v 

Prievidzi. Našu školu reprezentovali: Magdaléna Bartová, 

Lucia Benková, Sofia Berková, Barbora Dadová, Kristína 

Döményová, Dorota Hudecová, Tomáš Nechala a Samuel 

Paľun. Hoci naše družstvá v náročnej konkurencii neuspeli, 

domov si odniesli skúsenosti i zážitky z netradičného 

zápolenia.  

 

Matematický klokan 

Aj  tento školský rok sme sa zapojili do obľúbenej matematickej súťaže Matematický klokan. 

Tento rok sa súťaž konala online a zúčastnilo sa jej 25 žiakov 1. – 7. ročníka.   

 

Pytagoriáda 

V mesiaci december prebehlo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 3. – 8. 

ročníka. Úspešnými riešiteľmi boli: Michal Marko a Juliana Nechalová (3. tr.); Samuel 

Kubasák (4. tr.); Karolína Dobišová, Denisa Laurová, Sofia Píšová (5. tr.); Adriana Bialešová 

(6. tr.); Veronika Lukáčová a Ema Vážanová (7. tr.) a Oliver Kiripolský (8. tr.). Uvedení žiaci 

by nás boli reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa neuskutočnilo. 

Matematická olympiáda  

Do školského kola matematickej olympiády sa v tomto školskom roku zapojili žiaci 5. – 8. 

ročníka. Úspešnými riešiteľkami sa stali: Sofia Píšová (5. tr.) a Veronika Lukáčová (8. tr.). 

 

Súťaže v programovaní 

Programátorský projekt a súťaž Digital skills CODE  

V minulom školskom roku sa prvýkrát našich 80 žiakov 1. – 

8. ročníka zapojilo do programátorského súťažného 

projektu Digital skills, ktorý organizuje agentúra Accenture v 

spolupráci s Eset, Telekom, Microsoft. Najúspešnejšími 

programátormi sa stali druháci Michal Marko a Damián 

Borecký, ktorí získali diplomy a vecné ceny. Naša škola vyhrala aj programovateľné 

stavebnice Micro:bit, ktoré využívame pri vyučovaní na hodinách informatiky. 

 

https://zskamenec.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=826
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iBobor 

Od 1. do 15. novembra 2019 sa uskutočnila programátorská súťaž iBobor, do ktorej sa 

zapojilo 55 žiakov z 3. – 9. ročníka. Súťažili v niekoľkých kategóriách. Úspešnými riešiteľmi 

boli: kategória Drobci (3. ročník): Juliana Nechalová, Martin Bartolen, Lea Kulichová, Nela 

Sokolová, Michal Marko, Ema Fábryová, Viktória Nevidalová, Simona Žiaková, 

Damián Borecký; kategória Bobríci (4. – 5. roč.): Sofia Píšová, Miroslav Kostúr, Dalibor 

Šimorka, Karolína Dobišová, Nela Šnircová, Samuel Kubasák; kategória Benjamíni (6. – 7. 

roč.) Veronika Lukáčová; kategória  Kadeti (8. – 9. roč.): Magdaléna Bartová, Natália 

Pavkeje, Samuel Paľun. Všetkým úspešným riešiteľom 

blahoželáme! 

Hour of Code 

V decembri sme sa opäť zúčastnili celosvetového 

projektu Hodina kódu, ktorý je zameraný na 

programovanie. Zúčastnili sa ho žiaci 2. – 8. ročníka.  

 

Všetkovedko 

Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnila celoslovenská vedomostná súťaž „Všetkovedko“, 

ktorej sa každoročne zúčastňujú aj naši žiaci 2. – 4. ročníka. Tento rok sa jej zúčastnilo 11 

žiakov. Titul Všetkovedko získali: Adela 

Nechalová (2. tr.) – 6. miesto, Lea 

Kulichová (3. tr.) – 11. miesto, Damián 

Borecký (3. tr.) – 12. miesto, Juliana 

Nechalová (3. tr.) – 13. miesto, Ema 

Fábryová, Tereza Benková (3. tr.) – 24. 

miesto, Martin Bartolen (3. tr.) – 32. miesto, 

Michal Marko (3. tr.) – 36. miesto a Martin 

Ezechiaš (2. tr.) – 37. miesto. Titul 

Všetkovedkov učeň získali: Nella Sokolová 

(3. tr.) – 59. miesto a Samuel Kubasák (4. 

tr.) – 102. miesto. Všetkovedkom školy 2019/2020 sa stala Adelka Nechalová. Blahoželáme! 

 

Expert geniality show 

Všetkovedko má aj „súrodenca“ – vedomostnú súťaž pre starších 

žiakov 5. – 9. ročníka „Expert geniality show“, ktorej sa 

zúčastnili 2 žiačky 7. ročníka. Vybrať si mohli z tém: „Od 

Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, 

Do you speak English? a Góly, body, sekundy“. Ema Vážanová 

skončila na 74. mieste a Veronika Lukáčová na 238. mieste. Obe 

žiačky sa vďaka svojim vedomostiam umiestnili v každej 

vybratej téme v 1. štvrtine najúspešnejších a získali titul Expert 

v danej téme. Dievčatám gratulujeme! 



17 
 

Biblická olympiáda 

Dňa 31. januára 2020 sa uskutočnilo školské 

kolo Biblickej olympiády. Žiaci 5. – 9. ročníka 

súťažili zo znalostí  biblických kníh Exodus 1. – 

24. kapitola, Jonáš a Evanjelium podľa Jána. 

Najúspešnejšími žiakmi boli: 1. miesto – 

Magdaléna Bartová, 2. miesto – Lucia Benková 

(9. tr.) a 3. miesto – Oliver Kiripolský (8. tr.). 

Títo žiaci mali tvoriť súťažné družstvo, ktoré 

nás malo reprezentovať v marci v dekanátnom 

kole, ktoré sa neuskutočnilo.  Všetci súťažiaci 

dostali odmenu, no najkrajšou odmenou  im bolo poznávanie Svätého písma.  

 

Literárna súťaž „Čo mi rozprávali starí rodičia“ 

Pred Vianocami sme vyhodnotili školskú  literárnu súťaž „Čo mi rozprávali starí rodičia“. Do 

súťaže sa prihlásilo celkovo 27 

žiakov, z toho 15 žiakov z 1. stupňa 

a 11 žiakov z 2. stupňa. Z 

literárnych prác vybrala odborná 

porota najlepšie príspevky a ocenila 

žiakov: 1. miesto Adela Nechalová 

(2. tr.), 2. miesto Tatiana Žiaková 

(2. tr.), 3. miesto Samuel Kubasák 

(4. tr.). 2. stupeň: 1. miesto Lukáš 

Mihálik (6. tr.), 2. miesto Romana 

Pisárová (7. tr.), 3. miesto Natália 

Slávičková (6. tr.). Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže a oceneným žiakom 

blahoželáme!  

 

Recitačná súťaž – Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 10. marca 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy 

„Hviezdoslavov Kubín“. Zúčastnili sa ho žiaci 1. – 8. ročníka. Nesúťažne sa jej zúčastnili aj 

naši prváčikovia, ktorí sa nedali zahanbiť ani dĺžkou prednášaného textu, ani recitačnými 

schopnosťami. 

Výsledky súťaže: 1. kategória 2. – 4. roč. poézia: 1. miesto – 

Viktória Nevidalová (3. tr.), 2. miesto – Adela Nechalová (2. 

tr.), 3. Miesto – Simona Žiaková (3. tr.); próza: 1. miesto – 

Sára Nechalová (4. tr.), 2. miesto – Juliana Nechalová (3. tr.). 

2. kategória 5. – 6. roč. poézia: 1. miesto – Nina Nechalová 

(6. tr.), 2. miesto – Ester Pisárová (6. tr.), 3. miesto – Denisa 

Laurová (5. tr). 3. kategória 7. – 9. ročník próza: 1. miesto 

Ema Vážanová (7. tr.), 2. miesto Iris Benková (8. tr). Našim 

úspešným recitátorom blahoželáme!    
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Chemická olympiáda 

Dňa 6. mája 2020 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády dištančnou online 

formou. Žiačka 9. triedy Lucia Benková  sa stala úspešnou riešiteľkou. Lucii blahoželáme, 

ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme jej v štúdiu na strednej škole veľa úspechov! 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

Beh SNP 

Dňa 20. septembra 2019 sme sa zúčastnili oblastnej súťaže v cezpoľnom behu Beh SNP v 

Zemianskych Kostoľanoch. V náročnej konkurencii si naši 

žiaci počínali veľmi dobre: kategória 1. – 2. ročník 

dievčatá:  3. miesto Nela Šimková; kategória 1. – 2. ročník 

chlapci: 1. miesto Andrej Oršula;  kategória 3. – 4. ročník 

dievčatá: Sára Nechalová 1. miesto Sára Nechalová; 

kategória 5. ročník dievčatá: 1. miesto Sofia Píšová,  3. 

miesto Elise Fábryová; kategória 6. – 7. ročník dievčatá: 1. 

miesto Ema Vážanová; kategória 8. – 9. ročník dievčatá: 2. 

miesto Sofia Berková, kategória 8. – 9. ročník chlapci: 1. 

miesto Samuel Žigmund. Naším úspešným bežcom 

blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!  

 

Majstrovstvá Slovenska v bežeckom lyžovaní 

Dňa 11. – 12. januára 2020 sa na Skalke pri Kremnici 

uskutočnila prvá časť Majstrovstiev Slovenska v bežeckom 

lyžovaní. Na pretekoch obstáli naše pretekárky veľmi dobre, 

napriek tomu, že v klube mali aj nováčikov: Elise Fábryovú 

(5. tr.) a Sáru Nechalovú (4. tr.). Naše žiačky súťažili v 

konkurencii 43 pretekárok a umiestnili sa nasledovne: 

mladšie žiačky šprint klasicky – Sofia Píšová – 2. miesto, 

Elise Fábryová – 25. miesto. Mladšie žiačky beh na 1,5 km: 

Sofia Píšová – 2. miesto, Elise Fábryová – 24. miesto. 

Veteráni 10 km: František Klement – 5. miesto. 

 

Biela stopa 

V dňoch 7. – 8. marca 2020 sa uskutočnila najstaršia 

bežkárska súťaž na Skalke „Biela stopa“. Samozrejme, že 

súťažilo aj naše dievčenské družstvo. Aké úspechy dosiahli? 

Hromadný štart 2 km: Sofia Píšová –  2. miesto, Sára 

Nechalová – 11. miesto, Elise Fábryová – 13. miesto. 

Hromadný štart 4 km Dominika Hájovská – 10. 

miesto. Pán učiteľ a tréner – František Klement  13. 

miesto v behu na 25 km voľným štýlom. Blahoželáme!  
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Deviataci sa s nami lúčia peknou básňou: 

 

Bolo to dávno... 

Nám sa zdá, 

akoby to bolo včera... 

 

Bolo to dávno, 

keď detská rúčka bojazlivá 

prvýkrát kľučku dverí 

našej školy zatlačila. 

 

Veď iba nedávno s rodičmi sme 

prvýkrát sem vkročili, 

každý z nás kvietok v ruke mal 

aj sme sa báli, aj veľmi tešili. 

 

Prežili sme veselé i smutnejšie okamihy, 

v taškách na pleciach 

nosili sme ťažké knihy. 

Od prvej chvíle tvrdo sme pracovali, 

raz jednotky, občas aj gule sme schytali. 

 

Bolo to dávno, 

keď nás Ivetka prvé písmenká učila písať, 

keď Danka s Marcelkou zas čísla počítať 

a záhady prírody objavovať. 

Bolo to dávno, keď Slávka s nami dva roky 

prežila 

a vo štvrtej triede s nami sa lúčila. 

 

Bolo to dávno , 

keď hrdí piataci z nás boli, 

a  našu Aďku za triednu nám dali. 

 

Bolo to dávno, 

keď fyzika, chémia a informatika 

boli predmety, ktoré nás učila Norika. 

 

Výsadné právo na matike s Helenkou sme 

mali 

s Deniskou zas na dejáku 

často sme sa smiali. 

Angličtinu trénovala s nami Andrejka, 

biológiu učila nás zasa Martinka. 

 

Telesná, nemčina, občianska, 

tak tu sme trénovali nervy Františka. 

Ako mu šediny na hlave stúpali, 

tak sme na nemčinu Zuzanku dostali. 

 

 

Dnes lúčime sa s Vami a chceme Vám 

poďakovať. 

Vám, pani učiteľky, pán učiteľ, celý zbor 

pedagogický 

že vydržali ste s nami, 

aj keď nesprávali sme sa vždy iba logicky. 

Za Vašu obetavosť, trpezlivosť i ochotu, 

hoci stávalo sa, že nesekali sme dobrotu. 

 

Bolo to dávno? 

Možno... 

Snáď... 

No nám sa zdá, 

akoby to bolo včera. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Ročník: V. 

Spracovanie a príprava do tlače: Mgr. Adriana Kováčiková 

Autori článkov: Ing. Eleonóra Borovičková, Mgr. Adriana Kováčiková  

Fotografie: archív školy, pedagogickí pracovníci a žiaci školy 


