
 

       

 

 

 

 

 

  

 

                                                         

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

 

Záškolák        

 Časopis ZŠ Lovinobaňa 
 

Mimoriadne vydanie pri príležitosti kultúrnej akadémie školy 

školský rok 2015/2016 

 

 

 



 

Milí žiaci, vážené kolegyne, kolega, rodičia a ostatní                           

čitatelia nášho časopisu Záškolák  

 

V pár riadkoch tohto nášho mimoriadneho vydania sa pokúsim 
zhodnotiť školský rok 2015/2016, ktorý už má pred sebou len pár 
týždňov učenia, vylepšovania známok ako aj chvíľ, na ktoré sa žiaci 
najviac tešia a to sú školské výlety, poznávacie exkurzie, aktivity 
v rámci MDD či športový deň školy v posledný týždeň vyučovania.  
 

Školský rok 2015/2016 mal svoje špecifikum a to postupné zavá-
dzanie inovovaného štátneho a školského  vzdelávacieho programu, ktorý sa týkal v tomto školskom 
roku len  1. a  5. ročníka.  
 
Pre našu školu to nebola až taká výrazná zmena, lebo anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka 
a predmet informatika v rámci profilácie školy má posilnené vyučovanie.  Žiaci sa učili podľa zodpo-
vedajúcich učebných plánov a učebných osnov a celý výchovno-vyučovací proces školy sa riadil plá-
nom práce školy, ktorý zahŕňal nielen aktivity pre žiakov školy, ale aj bežnú údržbu, nákup učebných 
pomôcok, techniky či školského zariadenia.  
 
Z pozície riaditeľky školy  môžem konštatovať, že úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu  počas 
školského roka  je veľmi dobrá, žiaci majú vytvorené zodpovedajúce materiálno-technické podmien-
ky. Aj po konštatovaní nezávislej inšpekcie môžeme hovoriť o nadštandardných podmienkach na vyu-
čovanie pomocou interaktívnej techniky s využitím tabletov, PC a interaktívnych systémov.  Vyučujúci  
nielen absolvovali, ale sa aj pravidelne zúčastňujú vzdelávaní na využitie moderných technológií  
a učebných materiálov vo vyučovaní. 
 
Všetci vyučujúci počas tohto školského roka pripravovali žiakov na rôzne súťaže a olympiády. Hoci 
sme vidiecka škola a počet žiakov nie je vysoký, niektoré výsledky žiakov boli naozaj výborné. Aj 
v tomto hodnotení treba byť reálny, pri porovnávaní úspechov žiakov, lebo deti žijúce v meste majú 
iné možnosti, ale ich mnohí nevyužijú  alebo ich škola nepodporí. 
 
Najvýraznejšie úspechy, ktoré si ako učitelia ceníme a aj  žiaci mali z nich veľkú radosť sú:  
 

 Účasť 10 žiakov školy  na medzinárodnom kole  súťaže  FLL – súťaž v  robotickom programovaní, 

 pozoruhodný úspech žiaka z 9. A triedy, Martina Sojčiaka, ktorý získal štyri prvé miesta v obvodných 
kolách olympiád – geografickej (GO), biologickej kat. C, dejepisnej (DO) a chemickej (CHO), bol 
úspešným riešiteľom krajského kola CHO, získal 4. miesto v krajskom kole DO, 1. miesto v krajskom 
kole GO  a 12. miesto v celoštátnom kole GO,   

 postup literárnej práce  Michaely Popovičovej z 9. A  a multimediálnej práce  Branislava Gúgľavu                
do  celoslovenského kola súťaže Európa v škole,  

 postup Natálie Vrbiniakovej  z 8. A do regionálneho kola súťaže Slávik Slovenska a Zlatá guľôčka, 

 2. miesto volejbalistov na regionálnom kole, 1. miesto  Majstrovstvá kraja v MINI COOL VOLLEY. 
 
Veľmi si ceníme, keď  rodičia podporujú účasť detí na súťažiach, rôznych výchovnovzdelávacích     
podujatiach ako je lyžiarsky a plavecký výcvik, škola v prírode, exkurzie a kultúrne podujatia. Takže 
všetkým, ktorí škole dôverujú, podporujú jej aktivity a ciele, ktoré sú orientované na ich deti, patrí 
poďakovanie a tým, ktorí ešte váhajú, dávame na vedomie, že dvere do školy sú vždy pre rodičov 
otvorené.    
                                                                                                                        

                                                                                                                   RNDr. Katarína Golianová 

                             riaditeľka ZŠ Lovinobaňa 



 

Návraty  
Ako ten čas letí... pred rokom ste držali v rukách moje prvé mimoriadne 
vydanie a prichádzam znova, aby som vám porozprával, čo sa                   
od poslednej slávnostnej akadémie udialo na našej škole. V spomienkach 
sa vrátim na koniec školského roka 2014/2015, kde sme sa rozlúčili 
s našimi deviatakmi a popriali im  veľa úspechov na ich ďalšej ceste svo-
jím štúdiom.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Niektorí  žiaci si odniesli domov diplomy a ocenenia za úspešnú reprezentáciu školy v okresných 
a krajských súťažiach, ale všetci žiaci našej školy odchádzali na letné prázdniny s množstvom nových 
zážitkov. Medzi tie najkrajšie určite patria zážitky z výletov a exkurzií, ktoré absolvovali so svojimi 
pedagógmi. 
 

Viedeň - Bratislava 
28. mája 2015  sa žiaci druhého stupňa vybrali na poznávací výlet        
do Viedne a Bratislavy. Navštívili naozaj pekné miesta ako Schön-
brunn, Dóm sv. Štefana, Operu, Hofburg, Parlament, Radnicu, Prírodo-
pisné múzeum. Vo večerných hodinách sa premiestnili             do Brati-
slavy, kde prenocovali, aby ráno pokračovali v spoznávaní nášho hlav-
ného mesta – Bratislavy. A veru bolo na čo pozerať – Dóm     sv. Marti-

na, Slovenské národné divadlo, Michalská brána pri Radnici, zaujímavá atrakcia – Čumil, ale aj nábre-
žie Dunaja zanechali v našich žiakoch krásne spomienky. 

 

 

 



 

Olympijský deň 

5. júna 2015 sa pod záštitou NRSR a MŠ SR  konal na našej škole  Olympijský deň s názvom Športové 

aktivity pre každého. A ako to na správnej olympiáde býva zvykom, nechýbalo ani u nás slávnostné 

privítanie športovcov, zapálenie olympijského ohňa, vztýčenie vlastnoručne vyrobenej olympijskej 

vlajky, zloženie sľubu športovcov, či olympijská hymna. Potom sa už len súťažilo – a to samozrejme 

v niektorých prípadoch v netradičných olympijských disciplínach. Na záver olympiády boli tí najlepší 

športovci ocenení krásnymi medailami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdo Mravec 
Bolo divadelné predstavenie, na ktoré sa vybrali žiaci prvého stupňa do Štátnej opery v Banskej Bys-

trici. Predstavenie bolo veľmi pekné a v každom istým spôsobom zarezonovalo.                                      

Po kultúrnom zážitku sa vybrali po stopách histó-

rie. Pri Pamätníku SNP  si pozreli expozíciu bojovej 

techniky  (lietadlo, tanky, delá), ktorá sa využívala 

počas II. svetovej vojny. Výstava sa páčila najmä 

chlapcom, ktorí sa vžili do roly vojakov bojujúcich 

za oslobodenie našej vlasti. 

 



 

„Súťaž s Dráčikom -  Recykláčikom“  
Celý školský rok 2014/2015 naši žiaci zbierali vrchnáčiky z Tami výrobkov (jogurty, krabičky z mliečka 

Dráčik) a posielali ich do súťaže organizovanej Tatranskou mliekarňou a.s. Kežmarok.  A oplatilo sa. 

Odmena prišla v podobe celodenného výletu do Bojníc. 

 

 

 

 
 

 

A ako sa nám darilo v školskom roku 2015/2016? 
Aj tento rok  naša škola pokračuje v projektoch: 

 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách elektronické testovanie, e-Testovanie. 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

prostredí. 

 

Ale zapojila sa aj do niektorých nových programov: 

 

   ZbieramBaterky - školský program selektívneho zberu, celoštátny   program 

pre ochranu životného prostredia, v ktorom odmenia najlepšiu školu športo-

vými potrebami, ale zaujímavé odmeny získajú aj registrovaní jednotlivci pri 

usilovnom zbieraní bateriek. 

 

Zelený svet - témou 21. ročníka medzinárodnej súťaže sú Parky a záhrady. Poslaním 

súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou 

budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Do súťaže sme zaslali video, koláže 

z nášho lesoparku a teraz už len čakáme, ako sa nám podarí osloviť porotu. 

 

Nadácia Renáty Zmajkovičovej portál Ľudia ľudom – prostredníctvom projektu sme zabojovali 

o grant určený na rekonštrukciu školskej jedálne. Ocenené boli 3 projekty, ktoré získali najviac hlasov. 

Aj keď sa nám grant získať nepodarilo, vyzbieranú sumu použijeme na zrenovovanie jedálne.  

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli svojou finančnou čiastkou projekt podporiť. 



 

Divínsky BOYARD 
To, čo sa deti učia v škole nestačí. Je potrebné zapojiť všetky zmysly. Aj to by mohlo byť heslom 

súťaže zameranej na prevenciu proti kriminalite a užívaniu drog. 

 

2. októbra 2015 sa konal prvý ročník športovo-vzdelávacej súťaže Divínsky Boyard, ktorý usporiadala 

JASIV, o.z. Divín a ZŠ Divín na základe výzvy Ministerstva vnútra SR, v rámci prevencie kriminality. 

Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy. Rozdelení na družstvá plnili vedomostné testy, ale museli prejsť aj 

cez stanovištia s adrenalínovým zameraním. Na súťažiacich čakali počas vyše kilometrovej trate sta-

noviská zamerané na prevenciu kriminality, majetkovú kriminalitu a vandalizmus, protidrogovú pre-

venciu, ľudské práva, dopravnú, zdravotnú a požiarnu výchovu a  kyberšikanu. Za svoju statočnosť 

boli všetci ocenení a jedno z našich družstiev sa tešilo aj z tretieho miesta. 

 

 

 

 

 

Detské dopravné ihrisko Lučenec 
privítalo našich žiakov prvého stupňa ZŠ v Autoškole Gonda. Žiaci mali možnosť 

precvičiť si svoje vedomosti v teoretickej aj v praktickej rovine. Jazdu                

na kolobežkách aj bicykloch zvládli všetci na jednotku a za odmenu dostali 

všetci preukaz cyklistu. 

 

 

 

 

  

 



 

Poznávame región – Fiľakovo 

Fiľakovo, neďaleké mestečko, bolo cieľom žiakov 3. a 4. 

ročníka pri poznávaní nášho regiónu. Svoju cestu začali 

vo vlastivednom múzeu, kde mali žiaci možnosť vidieť 

zozbierané dobové kostýmy, fotografie, nábytok 

z kaštieľov, cechové truhlice a iné zaujímavosti zo života 

Fiľakovčanov z 19. a 20. storočia. Krásne exponáty 

z obdobia treťohôr a tureckého obliehania Fiľakova si 

mohli pozrieť v Bebekovej veži  na Fiľakovskom hrade. 

Literárno-dejepisná exkurzia Zvolen 

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa žiaci 2. stupňa vybra-

li do mesta Zvolen, aby si prezreli množstvo unikátov, ktoré sú spojené 

s národným dejateľom Ľudovítom Štúrom. V rámci exkurzie si pozreli 

v divadle Jozefa Gregora Tajovského divadelnú hru Orol tatranský. 

Európsky deň 112 
Pri príležitosti Európskeho dňa 112 sa žiaci 2. stupňa  11.2.2016 zúčastnili prednášky In-

tegrovaného záchranného systému v budove Okresného úradu Banská Bystrica. Žiaci mali možnosť 

vidieť operačné stredisko koordinačného systému, praktickú ukážku kardiopulmonálnej resuscitácie. 

Zaujala ich tiež odborná prednáška hasičského záchranného zboru, používanie liniek tiesňového vo-

lania a priamo mohli vidieť prácu troch zložiek záchranného systému – ako sú prepojení, ako spolu-

pracujú a ako riešia zložité situácie. 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepisná exkurzia Novohrad 
 

Novohradské múzeum Lučenec  si pripomínalo v tomto roku 60. výročie založenia. 

A tak mali žiaci 5. a 6. ročníka v rámci výstavy Skvosty Novohradu,  na ktorú sa vybrali, 

možnosť vidieť to najkrajšie a najvzácnejšie, čo v múzeu máme. 



 

Lyžiarsky výcvik 
V období od 14.3.-18.3.2016 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.stupňa ZŠ 

na Skalke pri Kremnici. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate LIMBA. Počas ce-

lého výcviku mali žiaci vynikajúce snehové podmienky, a tak sa naskytla aj mož-

nosť vyskúšať – rôznu kvalitu snehu. Okrem toho, že sa žiaci naučili lyžovať a snowbordovať, svoj 

voľný čas trávili aj vo wellness, alebo v telocvični pri volejbale a bowlingu.  Aj vďaka tomu zhodnotili 

naši žiaci, že tento lyžiarsky výcvik patril medzi tie, ktoré sa radia   do kategórie – vynikajúce. 

 

 

 

 

 

Exkurzia Zvolen 
Spoznávať hrady a zámky sa rozhodli 12. apríla 2016 žiaci 3.A, 4.A, 5.A, 5.B spolu so svojimi učiteľka-

mi. Privítalo ich nádvorie zrenovovaného Vígľašského zámku, ako aj nezabudnuteľný turistický chod-

níček na Pustý hrad. Stúpanie na hrad bolo síce náročné, ale na jeho konci čakal žiakov nádherný 

výhľad na široké okolie mesta Zvolen. Exkurziu zakončili prehliadkou nádvoria Zvolenského zámku 

a prechádzkou centrom Zvolena. 

 

 

 

 

 

 
 



 

  Deň Zeme 

Už tradične si 22. apríla pripomíname Svetový deň Zeme. Nebolo tomu inak ani tento rok. Aj keď 

sme ho slávili trochu inak. Žiaci z prvého stupňa a 9. ročníka sa vybrali na priehradu Ružiná, aby ces-

tou svojimi šikovnými ručičkami vyčistili našu prírodu od odpadu. Ten zbierali do pripravených igeli-

tových vriec. Žiaci 5. a 6. ročníka sa vybrali autobusom na Lesnícke dni do Zvolena, kde si mohli                         

na jednotlivých stanovištiach otestovať svoje vedomosti, zručnosti  a kreativitu v oblasti lesníctva -  

tvorba mandaly z lesných plodov, sadenie stromčeka, tvorba vtáčej búdky, puzzle stromov, kynológia 

poľovných psov, prechádzka čarovným lesom. Veľkým zážitkom bolo pre nich aj vystúpenie sokolia-

rov zo ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane, kedy  sokoly  lietali tesne ponad ich hlavy.                        Žiaci 

7. a 8. ročníka išli autobusom opačným smerom - na Námestie do Lučenca, kde na nich čakalo podu-

jatie zamerané na ochranu životného prostredia. V stánkoch venovaných ochrane životného prostre-

dia, triedeniu odpadu a starostlivosti o okolie deti získavali informácie o tom, ako môžu ony priložiť 

ruku k dielu a správať sa priateľsky k prírode. No a žiaci špeciálnych tried sa rozhodli               pre 

úpravu areálu školy. Spolu so svojimi učiteľkami sa pustili do práce: nosili skaly, hrabali, kopali, sadili, 

polievali. A výsledok? Vytvorili skalku, ktorá urobila radosť nám všetkým. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naše úspechy 

Recitačné súťaže a súťaže v SJL 
Aj tento rok našu školu úspešne reprezentovali žiaci našej školy. V regionálnom kole, v prednese pô-

vodnej slovenskej prózy Timravina studnička zaznamenal veľký úspech Kamil Mihalko, ktorý sa stal 

víťazom a postúpil na celoslovenskú súťaž, z ktorej si odniesol Pamätný list. V priestoroch Domu 

Matice slovenskej v Lučenci sa konal 62. ročník v umeleckom prednese prózy a poézie – Hviezdo-

slavov Kubín, kde nás reprezentovali Adam Hraško (3.A) a Terezka Mičianiková (8.A). Terezka získala 

vo svojej kategórii krásne 3. miesto. Naši žiaci zaznamenali úspechy aj vo vlastnej tvorbe – Európa 

v škole, keď z obvodného kola postúpili do celoslovenského kola Michaela Popovičová (9.A) 

s písomnou prácou a Branislav Gúgľava (7.A) s multimediálnou prácou, za ktorú získal Čestné uzna-

nie. Pekné umiestnenie – 4. miesto dosiahla aj Michaela Popovičová z 9.A triedy, ktorá si preverila 

svoje vedomosti v okresnom kole Olympiády zo SJL. Žiakov na jednotlivé súťaže pripravovali: PaedDr. 

Dana Mániková, Mgr. Petra Turčanová, Mgr. Hedviga Reháneková. 

 

 Spevácke súťaže 
V obvodnom kole speváckej súťaže  O zlatú guľôčku reprezentovali našu 

školu víťazky školského kola – Elenka Strapková z 2.A a Natália Vrbiniako-

vá z 8.A triedy. Spev Elenky Strapkovej ocenila porota – čestným uznaním 

a Natálka sa tešila z 1. miesta, ktoré jej zaručilo reprezentovať našu školu 

v speve v regionálnom kole – Detský hudobný folklór. To sa konalo 20. apríla 2016 v priestoroch 

kultúrneho domu Halič. Natálku v kategórii sólový spev doprevádzal na heligónke Ondrej Mališ ml. Po 

vynikajúcom speváckom výkone sa umiestnila v ZLATOM PÁSME. V školskom kole speváckej súťaže 

ľudového spevu Slávik Slovenska sa na prvých miestach vo svojich kategóriách umiestnili: Elenka 

Strapková z 2.A, Magdalénka Majkútová z 5.A, Natália Vrbiniaková z 8.A.                Dievčatá nás repre-

zentovali aj v obvodnom kole, kde Natália získala krásne 1. miesto a postupuje                      do kraj-

ského kola, ktoré sa bude konať v Krupine. 

Dievčatá  na súťaže pripravovali:  Mgr. Mária Mičianiková, Mgr. Renata Kocúrová. 

 

Výtvarné súťaže 
Zapájali sme sa aktívne aj do výtvarných súťaží. Prostredníctvom projektu   

Záložka spája školy sme sa zaradili   do celoslovenského výberu, kde sme sa 

dostali  spomedzi  859 škôl z Českej republiky a Slovenskej republiky.  Dôvo-

dom  bol náš osobitý kreatívny prístup k realizácii projektu.  V mesiaci marec 

prebehla výtvarná súťaž  Umenie detí  vyhlásená Galériou Bloom v Divíne. 

Výtvarná práca Igora Rendeka z 9.A triedy Na svet pozerám jedným okom bola ocenená     3. mies-

tom. Škola sa zapojila aj do ďalších výtvarných projektov, ktoré sú doposiaľ nevyhodnotené. Našich 

výtvarníkov viedli: Mgr. Mária Mičianiková, PhDr. Silvia Spodniaková.  



 

Chemická olympiáda 
Poznať vlastnosti  určených látok, vedieť realizovať základné laboratórne techniky  a vedieť vypočítať, 

ako správne pripraviť roztoky, to sú základné ciele chemickej olympiády kategórie D - ZŠ. 

 

Uvedenej predmetovej olympiády sa každoročne zúčastňujú žiaci deviateho ročníka.  

V školskom roku 2015/2016  sa školského  a následne obvodného kola zúčastnili žiaci 

z 9.A Martin Sojčiak a Michaela Popovičová.  Úlohy boli tak ako každý rok náročné, 

nielen na teoretické vedomosti, ale aj  na úspešné zvládnutie praktických úloh.  

 Obvodné kolo, ktoré sa konalo 10.marca 2016 po  51 rokoch  existencie tejto olym-

piády na Základnej škole Vajanského v Lučenci, získal Martin Sojčiak -  1.miesto a 

 Michaela Popovičová bola tiež úspešnou riešiteľkou a obsadila  7. miesto.  Martin 

Sojčiak postúpil na krajské kolo, ktoré sa konalo 21. apríla 2016 na ZŠ Sitnianska, v Banskej Bystrici.  

Bol úspešným riešiteľom a obsadil pekné 25. miesto z 35 súťažiacich žiakov kraja.  Na súťaž žiakov 

pripravovala riaditeľka školy  RNDr. Katarína Golianová. 

Geografická olympiáda 
V geografickej olympiáde tento školský rok zaznamenal  fantastický úspech žiak 

9.A triedy Martin Sojčiak, ktorý sa stal víťazom 44. ročníka tejto olympiády nie-

koľkokrát. Podarilo sa mu vyhrať obvodné a následne krajské kolo, ktoré mu 

zabezpečilo účasť na celoštátnom kole pod záštitou rektora UMB a dekanky 

FPV UMB v Banskej Bystrici. Martin nám svojimi víťazstvami urobil veľkú radosť, ale najväčšiu radosť 

z jeho úspechov mala pani učiteľka Mgr. Katarína Sluková, ktorá ho na olympiády pripravovala. 

 

Dejepisná olympiáda 
Na okresnom kole dejepisnej olympiády našu školu najlepšie zastúpili 

Martin Sojčiak z 9.A a Branislav Gúgľava zo 7.A triedy. Braňovi sa po-

darilo získať pekné 3. miesto a Martin ako víťaz postúpil                   do 

krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2016 v Banskej Bystrici, kde sa umiestnil                             

na  4. mieste. Na ceste poznania dejín sprevádzala chlapcov usilovnosť, chuť do učenia a pani učiteľka 

Mgr. Mária Mičianiková. 

Biologická olympiáda 
  Biologická olympiáda dosahuje na našej škole pomerne dobré výsledky.                                 

Aj tento  rok sme  sa zúčastnili kategórie C, kde sme v okresnom kole získali:          

1. miesto M. Sojčiak, 2.miesto A. Škropeková, 3.miesto V. Poliaková. Na kraj 

postúpili prví dvaja. Na krajskom kole Andrea Škropeková získala pekné 4.miesto 

v teoreticko-praktickej časti. V kategórií D súťažili žiaci zo siedmeho ročníka. V teoreticko-praktickej 

časti získali 2.miesto J. Mochťák a 3.miesto B. Gúgľava  a v projektovej časti získali 2.miesto M. Maj-

kútová a 3.miesto T. Longauerová.  Žiakov na súťaž pripravovala PaedDr. Renata Tóthová. 



 

FLL- programovanie robotov 

 

Súťaž FIRST LEGO League je celosvetovou robotickou súťažou, kde si mladí ľudia 

vo veku od 10 do 16 rokov trénujú technické zručnosti v konštrukcii 

a programovaní robotov, rozvíjajú prezentačné zručnosti, učia sa  komunikácii 

a tímovej spolupráci. 

 

Dňa 14. januára 2016 sa tím žiakov ZŠ Lovinobaňa „ Čertíci ˝ zúčastnili už piatykrát regionálneho kola 

robotickej súťaže First Lego League  FLL 2015 v Banskej Bystrici. Tematické zameranie súťaže je každý 

rok iné, téma ročníka 2015 bola v súčasnosti veľmi aktuálna – Trash Trek: Spracovanie odpadu.  

 

Celá súťaž sa skladala zo 4 častí: Robot Game, Robot Desing, Tímová práca a Prezentácia vý-

skumného projektu. Desaťčlenný tím „Čertíkov“ v zložení M.Halaj, M. Sojčiak, J. Karman,                 T. 

Mičianiková, J. Bobáľová, J. Mochťák, Š. Babiak, B. Gúgľava, M. Hraško a M. Čipčala pracoval        pod 

vedením vyučujúcich: Mgr. Petry Komárovej a Mgr. Jarmily Malčekovej a získal v celkovom hodnote-

ní úžasné  2. miesto.  

 

Zaručili si tak postup na medzinárodné kolo V4 s účasťou tímov z Českej republiky, Maďarska, Poľ-

ska, Slovenska a Rumunska. To sa konalo v dňoch 11.-12. februára 2016 v Košiciach. Súťaže sa zú-

častnili: 4 tímy z Maďarska, 1 tím z Rumunska, 1 tím z Poľska, 3 tímy z Česka a 12 tímov                    zo 

Slovenska. Spolu 21 tímov. Každý tím prezentoval svoju krajinu, región, školu. Aj naši žiaci spolu       so 

svojimi vyučujúcimi vytvorili prezentáciu regiónu  a prezentáciu školy. Svojim súperom venovali upo-

mienkové predmety – kľúčenky či medovníky v tvare a farbách čertíkov. Súťaž bola celkovo náročná, 

nakoľko prebiehala v anglickom jazyku a naši žiaci boli len začínajúci programátori a obsadili celkovo 

18. miesto. Aj keď očakávali viac, je to veľký úspech pre našich žiakov, lebo polovica žiakov tímu bola 

na súťaži prvýkrát a  zbierala tak skúsenosti. Umiestnenie ich neodradilo, ale povzbudilo     do ďalšej 

činnosti, aby nabudúce boli lepší a mohli opäť zabojovať o umiestnenie na regionálnom kole.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Športoviny  

Šport sa niesol opäť v znamení volejbalu, futbalu a atletiky. A v týchto športoch sme získali aj pekné 

výsledky.  

Volejbal žiakov základných škôl 
23. februára 2016 sa naši chlapci – volejbalisti: Branislav Gúgľava, Michal Rafaj, Matej Gondáš, Ma-

tej Berky, Marek Čipčala, Kristián Oláh, Dominik Berky a  Róbert Kováč  zúčastnili obvodného kola 

žiakov vo volejbale v Lučenci. O tom, že svedomite celú dobu trénovali svedčí aj ich umiestnenie.  

Chlapci vybojovali  1. miesto a postúpili na regionálne kolo, ktoré sa konalo 21. marca 2016 v Poltári.    

Aj tu chlapci bojovali statočne o každú loptu, čo im prinieslo umiestnenie na 2. mieste.     

Volejbal žiačok základných škôl 

Nesklamali ani naše volejbalistky: Petra Babiaková, Nikoleta Blahutová, Lenka Chudinová, Gabriela 

Kuricová, Vierka Majkútová, Patrícia Podhorová, Michaela Popovičová, Natália Vrbiniaková – ktoré 

nás úspešne reprezentovali 25. februára 2016 na obvodnom kole vo volejbale žiačok ZŠ a získali krás-

ne  2. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novohradská liga 

 Atletická súťaž, do ktorej sa pravidelne zapájame, je určená žiakom 3.-4. ročníka. Je rozdelená             

do troch kôl. Zatiaľ sme absolvovali prvé kolo, kde nás reprezentovali nasledovní žiaci: Denis Oláh, 

Dávid Oláh (2.A), Ján Lauko, Jozef Čipčala, Dávid Oláh (2.B), Nikolas Hangonyi, Diana Fekiačová, 

Martin Čipčala. Športové výsledky žiakov po prvom kole sú dobré, budú  sa snažiť zabojovať aj 

v ďalších kolách, ktoré majú ešte len pred sebou. 

MINI COOL VOLLEY 

Súťaž mladších žiakov v 3-kovom volejbale. V piatok 13. mája 2016 sa uskutočnili Majstrovstvá kraja 

v Revúcej. Naši  žiaci – Dominik Berky, Matej Berky, Marek Čipčala, Patrik Bartoš, Branislav Gúgľava 

po tuhom boji zvíťazili a postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať  dňa 15. júna 

2016  v Trenčíne. Chlapci nám svojím výkonom urobili veľkú radosť!   

Na športové súťaže našich žiakov pripravovali: Mgr. Ján Balážik, Mgr. Miriam Jakubove, Mgr.Jaroslava 

Markotánová.



 

Školský klub detí  

Školský klub detí je zariadenie, ktoré je súčasťou ZŠ. Deti v ňom trávia svoj voľný 

čas po skončení vyučovania. Vychovávateľky pre deti pripravujú pestrý program a zaujímavé aktivity 

a zároveň rešpektujú požiadavky na voľný čas dieťaťa ako požiadavka dobrovoľnosti, aktivity, citlivos-

ti, sebarealizácie. Každý deň sa v ňom striedajú činnosti oddychová a rekreačná, záujmová a príprava 

na vyučovanie. Záujmová činnosť prebieha v obidvoch oddeleniach predovšetkým vlastnou činnosťou 

detí, založená na priamych zážitkoch detí, detskej zvedavosti, potrebe zamestnať sa a baviť sa 

s ostatnými. V školskom roku 2015/2016 boli zriadené dve oddelenia ŠKD:  

 

Dráčikové oddelenie, kde deti pracovali pod vedením pani vychovávateľky Zlatice Kubišovej. 

Sovičkové oddelenie, ktorým ich viedla pani vychovávateľka PhDr. Paulína Markotánová. 

 

Na spestrenie činnosti pre deti pripravili zaujímavé akcie: Deň mlieka, Hľadá sa „ NAJ... JABLKO,“ 

Dedko, babka, ľúbim Vás, Nebo plné šarkanov, Valentín v červenom, Hallowen, Čajová seansa,  alebo 

popoludnie strávené s rodičmi na  Olympiáde.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci sa zapojili  aj do súťaže organizovanej Tatranskou mliekarňou a.s. Kežmarok. Spolu s pani vycho-

vávateľkami vytvorili spoločnú fotografiu s výrobkami a logom Tami.  Šťastie bolo na ich strane, deti 

boli v súťaži úspešné a získali krásne vecné ceny. 

 

 

 

 

  



 

Špeciálne triedy  

V školskom roku 2015/2016 boli v ZŠ Lovinobaňa zriadené 3 špeciálne triedy, v ktorých sa vzdelávali 

zdravotne znevýhodnení žiaci. Počas školského roka navštívili niekoľko pekných výstav.                        

Za spomenutie určite stojí výstava stavebnice MERKUR. Stavebnica očarila deti natoľko, že si z nej 

začali skladať svoje vlastné modely. Zaujímavá bola tiež výstava v Novohradskej galérii Lučenec  Hmyz 

trópov. Žiaci mali možnosť obdivovať tropický hmyz, ktorý pochádzal zo súkromnej zbierky entomo-

lóga Michala Zachara z Prievidze. Pripomenuli si aj mesiac knihy a navštívili Novohradskú knižnicu 

v Lučenci. Žiaci si prezreli jednotlivé oddelenia: náučnej literatúry, beletrie a čitáreň, oddelenie pre 

deti, regionálna kultúra a bibliografia aj rozprávkovú izbičku. 

Žiaci sa však aktívne zapájali aj do súťaží, ktoré boli vyhlásené v rámci obvodu špeciálnych škôl 

a základných škôl so zriadenými špeciálnymi triedami. Medzi najúspešnejších žiakov patria: 

1. špeciálna trieda: Klaudia Oláhová                                                                                                                         

(1. miesto - výtvarná súťaž Ku dňu mlieka, 2. miesto - výtvarná súťaž Najkrajší vianočný pozdrav,     

Čestné uznanie – Veľkonočná pohľadnica). 

2. špeciálna trieda: Cynthia Oláhová (3. miesto – výtvarná súťaž  Najkrajší vianočný pozdrav). 

3. špeciálna trieda: Džesika Berkyová (1. miesto – výtvarná súťaž Najkrajší vianočný pozdrav), Kris-

tián Oláh (1. miesto – výtvarná súťaž Moja Vlasť Môj Domov),  Miroslav Laurenčík, Juraj Laurenčík 

(2. miesto – výtvarná súťaž Moja Vlasť Môj Domov). 

Žiaci na súťaže pripravovali ich triedne učiteľky: Mgr. Zuzana Kristínová, Mgr. Mária Bariová,          

Mgr. Katarína Šišáková. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Galéria najlepších žiakov školy v šk. roku 

2015/2016 

Každý žiak, ktorý je navrhnutý do galérie najlepších žiakov školy v príslušnom školskom roku 

musí spĺňať podmienky, ktoré sú stanovené v školskom poriadku školy a to: zodpovedná re-

prezentácia školy, výborný prospech a slušné správanie, pomoc spolužiakom  alebo ľuďom, 

ktorí pomoc potrebujú. Žiak nemusí spĺňať všetky podmienky. 

V školskom roku 2015/2016 si toto ocenenie zaslúžili: 

1. A: Nela Ľalíková, Viktória Ľalíková, Matej Valach 

1. B: Samuel Barcaj, Timotej Mánik, René Berky 

2. A: Elena Strapková 

2. B: Stanislava Bartošová 

3. A: Liliana Gondová, Veronika Poliaková 

4. A: Nina Bystrianska, Diana Fekiačová 

5. A: Zuzana Šoltésová, Mária Mičianiková 

5. B: Natália Karáseková 

6.A:  Kamil Mihalko 

7.A : Branislav Gúgľava, Timea Longaureová, Marta Majkútová, Štefan Babiak,                                     

Jakub Mochťák        

8.A:  Patrícia Podhorová, Terézia Mičianiková, Jana Bobáľová 

9.A:  Martin Sojčiak, Michaela Popovičová, Andrea Škropeková 

9.B:  Viktória Poliaková, Michaela Martinská 

1. špeciálna trieda – Klaudia Oláhová 

2. špeciálna trieda – Sára Pušková 

3. špeciálna trieda – Barbora Oláhová 

 

Cenu riaditeľky školy v školskom roku 2015/2016 získava Martin Sojčiak z 9.A za veľmi 

úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach a to:  

1. miesto obvodné kolo dejepisnej olympiády a 4. miesto krajské kolo, 

1.miesto obvodné kolo biologickej olympiády kat. C, postúpil na krajské kolo, ktorého sa 

nezúčastnil z dôvodu lyžiarskeho výcviku, 

1. miesto obvodné kolo chemickej olympiády a úspešný riešiteľ krajského kola, 

1. miesto obvodné kolo geografickej olympiády 9. ročník, 1. miesto krajské kolo  a postup 

na celoštátne kolo,   

2. miesto regionálne kolo a účasť na medzinárodnom kole ako člen družstva  „Čertíci“ – 

súťaž v  robotickom programovaní FLL.                          

          GRATULUJEME!  



 

Nachádzate sa na poslednej strane môjho rozprávania. Snažil som sa vám priblížiť všetky dôležité 

udalosti, ktoré sa v priebehu školského roka 2015/2016 udiali na našej škole.  

V časti fotodokumentácia si môžete pozrieť aj niektoré výtvarné práce našich žiakov, ktoré tvorili                           

na hodinách výtvarnej výchovy. A tiež si môžete prečítať, na čo sa ešte do konca školského roka mô-

žete tešiť.  

Aby som však spomenul úplne všetko, zostala mi ešte jedna úloha, predstaviť vám tých, ktorí  sa po-

čas celého školského roka tešili z vašich úspechov spolu s vami, boli všade tam, kde vy, fotografovali 

všetko a všade - a rozhodli sa - podeliť sa s tým so všetkými! V školskom roku 2015/2016 pre mňa 

pracovala redakčná rada v zložení: Michaela Martinská, Viktória Poliaková, Lenka Sarvašová, Tatia-

na Paulínyová, Timea Longauerová, Marta Majkútová, Štefan Babiak, Branislav Gúgľava – pod ve-

dením Mgr. Zuzany Kristínovej. 

 

 

                        

                              

 

    

 

                                                        váš Záškolák 

Na čo sa ešte môžete tešiť? 
 

Škola v prírode – 23.5.- 27.5. 2016, Hotel HILLS  Stará Lesná. 

Deň detí – 3. 6. 2016 k nám príde divadelno-šermiarska kumpánia TresC. 

Harmanecká jaskyňa, Banská Bystrica – 10.6.2016, Špeciálne triedy, 1.B, 2.A. 

Ja som dobrý remeselník – 15.6.2016, KD Lovinobaňa. 

Poznávanie krás východného Slovenska – 21.6.2016, Jaskyňa Domica, Botanická 

záhrada Košice, Východoslovenské múzeum, Dóm sv. Alžbety 3.-4.-5.-6. ročník. 

Orava – Oravská priehrada, Oravský hrad – jún 2016, 7.-8.-9. ročník. 

Fiľakovo, Fiľakovský hrad – jún 2016, 2.B. 

Termálne kúpalisko Dolná Strehová – posledný júnový týždeň, akcia ŠKD. 

Deň športu – 28.6.2016. 

 



 

Fotodokumentácia 
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