SEPTEMBER :
27.9.2006 - Cezpoľný beh okolo Komorovského jazera
Našu školu reprezentovali: Andrej Chovan, Juraj Kiss, Mario Blaškovič
Veronika Gregáňová, Hana Bellanová,
Zuzana Čierna

OKTÓBER :
2.10.2006 - Slávnosť sv.Františka Assiského
Do našej školy zavítal o.
biskup Mons. Dominik Tóth
- 9.00 hod. svätá omša, ktorú
slúžil spolu s ďaľšími
kňazmi nášho dekanátu
- Otec biskup vždy rád
počúva a stretá žiakov
našej školy, ktorých aj
tentokrát vyzdvihol ako
jedni z najspevavejších
- Navštívil novoopravenú
prístavbu školy
- Spoločný obed v SHA
Banská Štiavnica
- Návštevu zakončil týmito
slovami: „S prejavom
vďaky a úcty voči celému pedagogickému zboru žehnám všetkým žiakom
a študentom.“
-

Dve prasiatka

Divadelné predstavenie o dvoch prasiatkach,
ktoré bolo veselé, aj poučné pre nás všetkých.

16.10.2006 - Deň zdravej výživy
Počas celého týždňa si žiaci a páni učitelia pripravovali „zdravý deň“ a
dôkladne sa naň chystali nástenkami, osvetou, besedami o zdravej výžive, či
samotnou prípravou a ochutnávkou jedál. Celá škola voňala po ovocí,
zeleninke, jogurtoch, či pomazánkach...
Prváci: s ovocným šalátom a jogurtovou tortou oslávili aj Gregorove narodeniny
Druháci: vyrobili nátierku, ktorá zasýtila a ovocné a zeleninové šaláty, ktoré osviežili.
Tretiaci: tretiakom sa darilo taktiež, každý žiak vo vlastnej miske vyčaroval voňavú
dobrotku..
Štvrtáci: tí nezaháľali a voňavý sladký termix chutil a rozvoniaval naďaleko.
Piataci: strúhali, krájali, miešali a tiež experimentovali.
Šiestaci: súťažili o najdlhšiu šupku z jabĺčka a umelecky vyzdobili ovocné taniere.
Siedmaci: mliečko na koktail síce vypili, ale jogurtové dobroty a zeleninové šaláty mali
nadostač.
Deviataci: tým sa bude odteraz určite výborne študovať So zrakom od mrkvového šalátu
budú môcť čítať a čítať.
Dejepis trochu netradične
U deviatakov pani učiteľka Helenka Chovanová preberala
dvadsiate roky 20. storočia.
Blues, jazz, móda Coco Chanel, účes bupi a tanec
charleston, nechýbali.

Október – mesiac úcty k starším
Dievčatá z nášho Zboríku si pod vedením
Helenky Chovanovej a Anežky Slančíkovej
pripravili pásmo piesní a slova, ktorý
predviedli v Domove dôchodcov na
Striebornej ulici.
Po dojímavom programe dievčatá odovzdali
starčekom a starenkám pekné srdiečka
z cesta,
ktoré spolu s pani učiteľkami Kriegerovou
a Štekláčovou pripravili družinári.

31.10.2006

Ilustrujeme Horákove povesti
Našu školu reprezentovali:
- Jakub Lulák
3. miesto - Alžbetka Labudová
- Alena Durbáková
- Mirka Golianová
- Anna Pacherová
1. miesto - Maťa Kukurová

31.10.2006

-

3.A
3.A
5.A
6.A
9.A
9.A

Streľba zo vzduchovky

Našu školu reprezentovali na ZŠ J. Horáka títo žiaci:
Martin Gajdoš, Boris Celder – 9.A, Dominik Palášthy – 8.A
2. miesto získali Dana Beňová, Dominika Weissová – 9.A,
Veronika Chovancová – 8.A
NOVEMBER:
13.11.2006

Františkova púť
Výtvarná súťaž, ktorú organizuje naša škola, sa stala obľúbenou, lebo sa
jej zúčastnilo 41 žiakov, z ôsmych škôl nášho okresu:
MŠ Nezábudka, MŠ 1.mája, ZŠ A.Sládkoviča, ZŠ J.Horáka, ZŠ J,Kollára,
ZŠ Banská Belá, Reálne gymnázium, CZŠ.
Výsledky:
I.kategória – 1. miesto – Sárka Sombathyová – MŠ 1.mája
2. miesto – Dorotka Pauková – MŠ 1.mája
3. miesto – Ester Gašparová – MŠ Nezábudka
II. kategória – 1. miesto – Jonáš Paučula – ZŠ A.Sládkoviča
2. miesto – Lucia Švecová - CZŠ
3. miesto – Martina Brozková – ZŠ J.Horáka
III.kategória – 1. miesto – Nórika Gregussová – CZŠ
2. miesto – Dag Ivanič – ZŠ J.Kollára
3. miesto – Mária Dudáková – CZŠ

13.11.2006

IV.kategória – 1. miesto – Michaela Žáková – ZŠ J.Horáka
2. miesto – Danka Beňová – CZŠ
3. miesto - Nela Bobová – ZŠ J.Kollár
Basketbal – chlapci
Na ZŠ J.Kollára reprezentovali našu školu žiaci ôsmeho ročníka:
Martin Bellan, Mário Blaškovič, Lukáš Švejkovský, Tomáš Chrenovský,
Dominik Palášthy, Michal Binder – obsadili 5. miesto.

15.11.2006

Belianske povesti
Výtvarná súťaž na ZŠ v Banskej Belej.
II.kategória – 1. miesto – Lucia Švecová – 3.A
III.kategória – 2. miesto – Norika Gregussová – 4.A
3. miesto - Samo Chovan - 4.A
IV.kategória – 1. miesto – Danka Beňová – 9.A
2. miesto – Erika Cániková – 8.A

28.11.2006

Športom proti fajčeniu – 30x50 m – Voda, zázrak života
Na plaveckej štafete sa umiestnili žiaci našej školy na peknom 3. mieste.
V zložení: Lukáš Švejkovský, Dominik Palášthy – 8.A
Andrej Chovan, Boris Celder – 9.A
Paulínka Kremlová – 6.A a iní
Šachový turnaj – okresné kolo
Juraj Kiss – 9.A, získal krásne 3. miesto a zúčastnili sa ho aj Vladko Kralovič
Marián Schiller – 4.A, Bohuš Izák – 7.A a Lukáš Švejkovský – 8.A.
Stolný tenis – okresné kolo
Na ZŠ A.Sládkoviča sa zúčastnilo družstvo našej školy zo žiakov 8.A:
Mário Blaškovič, Lukáš Švejkovský, Michal Binder, Vladimír Šimko.
Získali 4.miesto
Memoriál Ladislava Kristu
Zúčastnili sa ho: Zuzana Čierna, Kristína Mocpajchelová – 7.A
Mário Blaškovič, Dominik Palášthy – 8.A
Ondrej Santoris, Miroslav Vician – 6.A
Andrej Chovan – 9.A
Získali sme 3. miesto.
Vybíjaná dievčat – okresné kolo
Na Cirkevnom gymnáziu našu školu reprezentovali:
Norika Gregussová, Romana Pavlendová – 4.A
Kristína Bačíková, Terézia Blišťanová, Mária Dudáková,
Alena Durbáková, Nikola Chmelinová Martina Chytilová
Nikola Molnárová, Kristína Nedoroščíková – 5.A.
Obsadili 3. miesto.

28.11.2007

Heviho diktátor
Dramaticko – hudobné
predstavenie, kde hlavný
protagonista programu vtipným
spôsobom priblížil potrebu
a dôležitosť poznania gramatiky
v bežných životných
udalostiach. Inšpirovaný
Danielom Hevierom ukázal
deťom cestu, ako sa ľahšie
gramatiku naučiť.

DECEMBER
Beseda – hry – drogy - strach
9.A triedu navštívili pracovníčky PPP so zameraním na protidrogovú
prevenciu. Formou hier, neviazanej i korigovanej diskusie si mnohý žiaci
pootvorili obzor chápania a vnímania drog v bežnom živote. Spoločne sa
zapojili do boja s tajomným nebezpečenstvom.
8.12.2006 Slávnosť sv.Mikuláša
-naša škola každoročne spája
slávnosť sv. Mikuláša s prikázaným
sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny
Márie. Po svätej omši pripravili deti
program . Prváci recitovali a spievali
Vianočnú ABECEDU, druháci nám
krátkym divadielkom vysvetlili, prečo
jedlička na Vianoce zdobí každý
príbytok, tretiaci poučnou scénkou
ukázali ako by vyzeral sv. Mikuláš dnes.
Družinári a Zborík program spestrili
básňami a piesňami.
Všetci sa radovali so sladkej odmeny.

Poznaj svoje mesto
Vedomostná dejepisná súťaž sa konala v ZŠ A.Sládkoviča, našu školu krásne
reprezentovali a obsadili 3. miesto: Veronika Gregáňová, Viktória Mravcová,7.A
Ľudmila Hlaváčová, Júlia Labudová, Dominik Palášthy, 8.A

15.12.2006 Vianočný jarmok
Už tretí krát sme spolu s rodičmi, žiakmi,
učiteľmi i obyvateľmi mesta
vychutnávali voňavú atmosféru vianočného
jarmoku. Mnohí rodičia
pochvaľovali vysokú umeleckú
a remeselnícku úroveň výrobkov, schopnosť
detí vážiť si vlastnú prácu. Poďakovanie i tento krát patrí
všetkým no najme
p.uč. Mikuškovej za
vynikajúce opekance, pani
zástupkyni Helenke Jasovej
a p.uč. Kolárovej za makové
koláče plné maku. P. uč.
Helenke Chovanovej za
výborný vianočný koláč
a program koledníkov, či Živý
Betlehem, ktorý si po prvý
krát vyskúšali títo žiaci:
Danka Beňová ako P.Mária, Lukáš Líška ako sv.
Jozef.
Koledníkov predviedli Norika Gregušová, Marek Garai, Martin
Kiss, Richard Cánik, Michal Šimko.
Poďakovanie patrí hlavne rodičom, ktorí svojou ochotou,
pomocou, či materiálom prispeli k tomu, aby ich deti zažili radosť
z predaja vlastných výrobkov.
Všetci návštevníci mohli vidieť aj nové priestory jedálne, kde sa všetci pekne pomestili, lebo
účasť bola hojná.

21.12.2006 Vianočná besiedka
V tento deň sa stretla celá škola pri
vianočnom stromčeku, kde piesňami,
koledami, sme si priblížili to, čo
každý z nás očakával, narodenie
Božieho dieťatka.
Dôstojný pán o. Imrich nás na záver
všetkých požehnal a poprial nám
milostiplné Vianočné sviatky, plné
pokoja a lásky. A všetko len a len
dobré do Nového roku 2007.

JANUÁR 2007
9.1. 2007

Šaliansky Maťko
Okresné kolo recitačnej súťaže, kde žiaci recitovali povesti.
Lucia Švecová – 3.A obsadila 3. miesto
Marienka Dudáková- 5.A obsadila 1. miesto
Nikolka Molnárová- 5.A obsadila 3. miesto
Lívia Sedláková- 3.A

17.1.2007

Olympiáda anglického jazyka
Matej Beňo- 7.A
Mário Blaškovič - 8.A

24.1.2007

Matematicka olympiáda – okresné kolo
Žofia Mravcová – 9.A obsadila 3. miesto
Richard Cánik -5.A obsadil 4. miesto
Marek Garai
-5.A obsadil 6. miesto

30.1. 2007

Deň otvorených dverí – pre 1. – 4.ročník

Pripravili pani učiteľky z prvého stupňa pre všetkých rodičov a nádejných
prváčikov, ktorí mali záujem vidieť netradičné vyučovacie hodiny na našej škole.
Prváčikov navštívili deti z MŠ Nezábudka, z MŠ 1. mája, i veľa rodičov súčasných
i budúcich žiakov. Písmenko Č pomohla naučiť Červená Čiapočka.
Jazykové laboratórium
Súčasťou výučby na našej škole je od
januára 2007 novozriadená učebňa, kde sa
žiaci pomocou slúchadiel a vizuálnej techniky
lepšie sústredia na preberané učivo.
Projekt Jazykové laboratórium vypracovali
p. riaditeľ Karol Palášthy, p. uč. Agnesa
Palášthyová a p. uč. Ľuboš Húšťava. Všetci
sa veľmi tešíme, keď ho využívame.

FEBRUÁR
7.2.2007

Zápis do 1.ročníka

Budúci prváci vkročili do našej školy
cez rozprávku O Snehulienke a siedmych
trpazlíkoch. Pri hlavnom vchode do
budovy ich čakali dvaja sprievodcovia –
trpazlíci, ktorí ich previedli školou do
miestnosti, kde ich čakala spiaca Snehulienka. Pomocou úloh a zábavných hier
získali tri kľúče, ktorými otvorili
zlatú skrinku so živou vodou, ktorou
zobudili Snehulienku.
Spiacu krásavicu – Snehulienku,
svojou šikovnosťou zobudili títo 20 žiaci:
Samko Burian, Timko Šuhajda, Saška
Soldánová, Vaneska Fíziková
Alžbetka Kašiarová, Andrejko Maruniak, Veronika Worman, Tomáško
Koleda, Maroško Molnár, Veronika Štirblová, Alžbetka Chladná Ivka Lachová,
Hubert Hatala, Peťka Ferková, Samko Bažík, Hanka Fraigertová, Peťko Kapoš
Dominika Ivanová, Majko Bartoš, Paťka Futáková.
8.2.2007

Šaliansky Maťko – krajské kolo v B.Bystrici
Mária Dudáková obsadila krásne 2. miesto.
Geografická olympiáda – okresné kolo
Marek Garai
Martina Chytilová
Dominik Palášthy
Mário Blaškovič
Braňo Petržel

16.2.2007

-

5.A - 5. miesto
5.A - 6.miesto
8.A
8.A
9.A - 3. miesto

Fašiangový karneval
Všetky deti našej školy predviedli množstvo
nápaditých masiek, ktoré
Prezentovali pod vedením triednych učiteliek.
O súťaže, program a hudbu
sa postarala 9.A.

19.2.2007

Salamander očami detí 2006
Žiaci našej školy získali množstvo ocenení:
Jakub Lulák
– 3.A – 2. miesto
Anička Štirblová - 2.A – 3. miesto
Mária Ďuricová
- 2.A - cena nádeje
Alžbetka Labudová – 3.A – cena nádeje
Mária Dudáková
- 5.A - 1. miesto
Anička Pacherová a Terezka Ďuricová – 9.A – 1. miesto
Anička Pacherová - 9.A - 3. miesto

20.2.2007

Biblická olympiáda štiavnického dekanátu
Našu školu reprezentovali:
Erika Cániková, Stano Fízik, Júlia Labudová – 8.A – 1. miesto

22.2.2007

Hokejový turnaj na Zimnom štadióne v Žiari nad Hronom
Hokejové družstvo získalo krásne 2. miesto v tomto zložení:
Slavo Pavlenda, Andrej Chovan, Mário Blaškovič, Michal Binder, Ondrej
Binder, Lukaš Švejkovský, Miroslav Vician, Ondrej Santoris a Tomáš
Chreňovský.
Príjemný zážitok sponzorovala firma Binder so Sv.Antona.

MAREC
8.3.2007

Rozprávkové vretienko
Okresné kolo recitačnej súťaže, kde Lucia Švecová získala 1. miesto,
Lívia Sedláková – 2. miesto,

16.3.2007

Chemická olympiáda – okresné kolo
Katka Báťová – 9.A

20.3.2007

Rozprávková torta
Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili literárneho pásma, kde si vypočuli
z úst umelcov Slovenského národného divadla z Bratislavy rozprávky,
bájky, povesti, básne, piesne rôzneho žánru.
Žiaci druhého stupňa si vypočuli literárne pásmo Literárne žánre.

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Recitačné kolo sa konalo v ZUŠ v Banskej Štiavnici.
Poézia: Mária Ďuricová - 2.A - 2. miesto
Próza : Lívia Sedláková - 3.A - 2. miesto
Juraj Kiss
- 9.A - 1. miesto
Mária Dudáková - 5.A - 3. miesto
Lucia Švecová
- 3.A
Martin Kiss
- 8.A
Nikola Molnárová - 5.A
Viktória Mravcová - 7.A
Pipi dlhá pančucha – 100 rokov narodenia
autorky A.Lindgrenovej
Mestská knižnica počas celého marca
zorganizovala výtvarnú súťaž
O najkrajšiu ilustráciu diela Pipi dlhá
pančucha.
Umiestnenia:
Norika Gregussová - 4.A - 1. miesto
Ondrej Solivarský - 2.A - 2. miesto
Mária Dudáková
- 5.A - 3. miesto
Andula Pacherová - 9.A - 1. miesto
Erika Cániková
- 8.A - 2. miesto
Michal Beňo
- 6.A - 3. miesto

22.3.2007

Klokan
Aj žiaci našej školy sa zapojili do riešenia matematických úloh.
Viacboj všestrannosti

-

V priestoroch Katolíckeho gymnázia a plavárne, sa uskutočnila
telovýchovná súťaž Žiaci súťažili v disciplínach:
skok do diaľky
beh
hod kriketovou loptičkou
plávanie
Našu školu reprezentovali: Dominik Palášthy, Mário Blaškovič,
Lucia Sliacka, Hana Belanová, Katarína Antalová, Terézia Ďuricová,
Monika Minárová, Andrej Chovan, Slavo Pavlenda, ktorí získali 2. a 3.
miesto.

Kollárova Štiavnica
Výtvarná súťaž sa uskutočnila v priestoroch Galérie Jozefa Kollára.
Umiestnenia:
Norika Gregussová - 4.A
Samo Chovan
- 4.A - 1. miesto
Mária Dudáková
- 5.A - 3. miesto
Alena Durbáková
- 5.A
Erika Cániková
- 8.A
Andula Pacherová - 9.A - 3. miesto

27.3.2007

Matematická pytagoriáda
Paulínka Kremlová, Veronika Gregáňová, Matej Beňo, Miška Bačíková,
Mário Blaškovič, Lukáš Švejkovský.

28.3.2007

Zoológia – okresné kolo
V bilogickej súťaži našu školu reprezentoval Matej Beňo, ktorý získal
pekné 3. miesto.

30.3.2007

Botanika – okresné kolo
Reprezentovala nás Mirka Golianová, ktorá získala pekné 2. miesto.

APRÍL
11.4.2007

Matematická olympionáda
Matej Beňo
-7.A
Viktória Mravcová -7.A
Mário Blaškovič -8.A
Lukáš Švejkovský -8.A

10.4. 2007

Deň učiteľov

Sv.Ján de la Salle je patrónom učiteľov cirkevných škôl,
preto sme na jeho sviatok oslavovali aj my. Žiaci oddychovali
doma a celý učiteľský zbor v tento deň strávil na Chate Assisi.
Začali sme duchovnou obnovou, spoločnou sv. omšou. Pred
slávnostným obedom spestrili oslavu svojim programom
p.uč.Chovanová, p.Turáneková s dcérou Paulínkou a spev
Noriky Gregussovej.

Zástupcovia rodičovského spoločenstva, potom poďakovali pedagógom za ich prácu,
odovzdali darčeky a spoločným obedom sme tento deň oslávili.
12.4.2007

Rozprávkové vretienko
Regionálne kolo reprezentovali:
Lívia Sedláková
-3.A obsadila 2. miesto
Mária Ďuricová
-2.A
Mária Dudáková
-5.A
Juraj Kiss
-9.A

17.4.2007

Malý futbal-najmladší žiaci
Dušan Juhás, Samo Chovan, Maťo Ďurica, Jakub Longauer, Futák,-4.A
Marián Molnár- 3.A, Dávidko Šarkézy, Štefan Binder -1.A
Futbal- starší žiaci
Andrej Chovan, Michal Binder, Mário Blaškovič, Lukáš Švejkovský,
Dominik Palášthy, Stanko Fízik – 8.A obsadili 4. miesto
Futbal – dievčatá
Hana Bellanová, Kristína Mocpajchelová, Lucia Čákyová, Lujza
Veitová,- 7.A, Terezka Ďuricová, Dominika Szabová,-9.A
Julka Labudová, Monika Minárová,-8.A, Lucia Sliacka, 6.A
Obsadili 4. miesto.

19.4.2007

My sa nevieme sťažovať nahlas
Výtvarná súťaž sa konala v Galérii Jozefa Kollára, žiaci našej školy
poslali do tejto súťaže práce s témou ochrany životného prostredia,
rybičiek, stonožiek, zvierat iného druhu, prírody v rôznych podobách.
Vynikajúce 1. miesto obsadila opäť vo svojej kategórii Andula Pacherová

24.4.2007

Malý futbal – mladší žiaci
Miroslav Vician, Ondrej Santoris, Patrik Balog, Richard Cánik, Michal
Šimko, Vladimír Čáky, Jozef Beňo a v bráne Marek Garai, obsadili 5.
miesto.

Lego
V rukách druhákov sa kocky lega zmenili na dielo, ktoré získalo 3.
miesto.
Ondrej Solivarský, Mária Ďuricová a Veronika Garaiová.
Šiestaci získali diplom len za účasť a to Michal Orgóni a Michal Beňo.
25.4.2007

Aj v škole sa dá hrať
ZŠ A. Sládkoviča uskutočnila súťaž štyroch
živlov: oheň, voda, zem, vzduch.
Oheň stvárnili formou pokusu, vodu
prostredníctvom scénky Slnečný kúpeľ, o zemi
zaspievali pieseň a na tému vzduch zatancovala
Veronika Husinová choreografiu na hudbu
J.S.Bacha Air.
Našu školu reprezentovali siedmačky: Veronika
Gregáňová, Miška Bačíková, Kristína
Mocpajchelová, Zuzana Čierna, Hana Belanová,
Lujza Veitová

Biologická olympiáda – krajské kolo v B. Bystrici
Matej Beňo – 7.A – zoológia
Mirka Golianová – 6.A – botanika

Deň Zeme
V rámci tohto dňa sa žiaci 1. až 4. ročníka
zúčastnili lesníckych dní
v Botanickej záhrade. Spoznávali
zvieratká, videli ukážky sokoliarov,
rozlišovali rôzne prírodniny, oboznámili
sa so škodcami v lese a
zaujímavým spôsobom sa naučili, ako sa
majú v lese správať.

27.4.2007

Deň Zeme

si žiaci druhého stupňa uctili prácou.
Čistili priestory školského ihriska,
okolie kostola zbavili buriny a nečistôt,
upravovali patronátny hrob nemeckých
spoluobčanov. Deviataci zisťovali
spôsoby separovania odpadov farebnou
anketou medzi obyvateľmi nášho
mesta. Piataci v lese
poznávali stromy.

MÁJ
3.5.2007

Slávik Slovenska
V ZUŠ Banská Štiavnica sa konalo
okresné kolo speváckej súťaže.
Našu školu reprezentovali: Mária
Ďuricová, Veronika Garaiová – 2.A.
obsadila 2. miesto, Kristínka
Palášthyová – 3.A.
V druhej kategórii Norika Gregussová
obsadila 3. miesto, Kristínka
Bačíková – 5.A.
V tretej kategórii Miška Bačíková.

14.5.2007

Deň matiek
Druhú májovú nedeľu si pripomíname pekný sviatok našich najdrahších
mamičiek, preto žiačky nášho Zboríku spolu s pani učiteľkou Chovanovou
pripravili program básní a piesní pre mamičky i staré mamy v Domove
dôchodcov na Povrazníku, aj v DD Strieborná ulica. Svojimi piesňami
rozplakali nejednu starenku.

16.5.2007

Atletika – okresné kolo
Dominik Palášthy – 8.A, obsadil 2. miesto v behu na 300 m.
Andrej Chovan - 9.A, obsadil 2. miesto vo vrhu guľou
Stanislav Ivanič – 8.A, obsadil 3. miesto vo vrhu guľou
Mário Blaškovič – 8.A, obsadil 3. miesto v hode kriketovou loptičkou.
Chlapci – družstvo – obsadili 3. miesto
Chlapci – štafeta – 4x60 m, obsadili 3. miesto.

Obnovme vzhľad nášho mesta
MsÚ spolu so základnými školami nášho mesta
uskutočnili nápad skrášliť vzhľad výkladov, budov
historického centra. Na sololitové dosky žiaci urobili
návrhy jednotlivých vyobrazení:
Jeden obsahoval výjavy umeleckej tvorivosti, práca
je umiestnená v priestoroch domu Rubigall, v centre
mestskej kultúry, ktorý zhotovila
.
Druhý panel nesie motívy Banskej Štiavnice:
Piargská brána, Klopačka huntík, kahanec,
permoníci, či jašterička. Táto práca bude zdobiť
priestory predajne na hornom trotuári. Najviac
pomáhala Maťka Kukurová. Farby sponzorovali p. Mirka Blaškovičová a dp. O. Imrich.

30.5.2007

OČAP
Účelové cvičenie ochrany
človeka a prírody, civilná
ochrana, pohyb
v prírode, dopravná
výchova, bezpečné
správanie a prekážkové
dráhy, dali deťom
poriadne zabrať, ale všetci
išli domov spokojní
a zdraví.

JÚN
1.6.2007

Deň detí
Žiaci 1., 2., 3., 4., a 6. ročníka, prežili Deň detí,
na ktorý vraj nikdy
nezabudnú...prečo? Posúďte sami:
Zúčastnili sa pobytu v kasárňach a priestoroch
vojenského útvaru 3030 v obci Močiar. Každý
dostal svoj vojenský preukaz, kde sa mu
zapisovali body v hode granátom. Všetci si
mohli vyskúšať masky, telefonovanie cez
vysielačku, veľkosť vojenských aut, ukážky

zbraní, farebné dymovnice, helmy i poľnú kuchyňu. Všetky deti sa previezli ako skutoční
vojaci vo vojenskom nákladnom aute.

Žiaci 5.,7., 8., 9., ročníka strávili Deň detí pri rôznych
súťažiach a hrách, ktoré im pripravili deviataci. Na
prvom stanovišti hľadali rozstrihané obrázky, na
druhom absolvovali prenos raneného s pohárom vody
v lone, v treťom stanovišti vyskúšali hodiť loptu do
veľkých šatiek so zaviazanými očami a nakoniec
v skupinke si vyzuť topánky a naslepo nájsť a obuť
vlastnú topánku. So splnením každej disciplíny dostali
žiaci
indíciu, podľa ktorej mali uhádnuť druh
povolania.
Na záver si zahrali volejbal, prehadzovanú i futbal.

Svetové dedičstvo očami detí
Vyhodnotenie Medzinárodnej výtvarnej súťaže, z 13 štátov, ktoré sa
súťaže zúčastnili, získali naše dievčatá 1. miesto:
Mária Dudáková, 5.A a Anna Pacherová, 9.A, obsadila 2. miesto.
Mini playback show
Pani družinárky Kriegerová a Štekláčová,
pripravili pre deti súťaž v speve.

