Privítanie prváčikov
Po letných prázdninách sa opäť otvorili brány našej základnej
školy. Žiaci plní zážitkov a načerpaných síl hrdo kráčali do svojich
tried. Najviac sa tešili prváci, ktorí po prvýkrát zasadnú do školských
lavíc.
Prekvapil nás smutný daždivý deň, ale naši najmenší kamaráti
boli plní očakávania a dobrej nálady. Aby si zapamätali prvý deň
v škole, čakalo ich milé privítanie a zoznámenie s pani učiteľkami
a vychovávateľkami v červenej, zelenej a žltej prváckej triede.
Neskôr sa presunuli do vyzdobenej telocvične, plnej
farebných balónov, kde ich čakalo ďalšie prekvapenie. Pán riaditeľ
spolu s vedením školy privítal 76 prváčikov a ich rodičov. Všetkým
zaprial veľa nových zážitkov, ako aj výborných učebných výsledkov
v škole.
Staršie žiačky privítali najmladších členov našej školskej
rodiny krátkym programom a vyzvali ich, aby splnili prvú úlohu –
vyzbieranie farebných loptičiek podľa farby svojej novej triedy.
Rýchlosť, obratnosť a súťaživosť boli zaručeným víťazstvom
všetkých detí. Za úspešné zvládnutie úlohy ich čakala sladká odmena
a nezabudnuteľný „zvukostroj“, ktorého zvuky prasknutých balónov
sa ozývali po celej škole. To bolo radosti, smiechu i skúška odvahy.
Na záver prešiel každý prváčik, či prváčka cez školskú bránu,
kde zazvonil zvučným zvončekom.
VA

Svetový deň zvierat
4. októbra sme si na prvom stupni pripomenuli Svetový deň zvierat.
Tento deň bol opäť trocha iný, ako ostatné dni v našej škole. V niektorých triedach už od rána pribudli noví
„žiaci“, ktorí nesedeli v laviciach, ale boli usadení v klietkach a škatuliach, aby nevyrušovali počas
vyučovania.
Žiaci si priniesli svojich zvieracích miláčikov a pripravili si o nich zaujímavé rozprávanie. Hovorili
o tom, ako sa volajú a odkiaľ ich majú, ako sa o nich starajú, ako sa ich snažia niečo naučiť. Zvieratá si žiaci
mohli obzrieť, pohladkať a niektorí okúsiť aj ich ostré zúbky. Tí, ktorí si nemohli doniesť živé zvieratko
priniesli si svoje najobľúbenejšie plyšové zvieratko. Zvieratká sme si vystavili na chodbe, aby sa mohli
potešiť všetci žiaci našej školy. V tento deň sa všetci tešili, lebo mohli mať v škole svojho miláčika.
Bol to krásny a príjemný deň.
Žiaci VI.B + AH

Tekvičky
Každoročne koncom októbra našu chodbu zdobia vyrezávané tekvice.
Aj tento rok ich bolo neúrekom. Mohli sme tam vidieť rôzne strašidlá,
ježibaby, zvieratká, dokonca aj rozprávkové bytosti. Sme radi, že na výstavke
boli aj tekvičky našich prvákov, ktorým určite pri vyrezávaní pomohli rodičia.
Všetkým, ktorí sa na výstavke podieľali, patrí veľké ďakujem!
MT

Šarkaniáda
Jeden z nádherných jesenných dní strávili žiaci 1. stupňa v prírode. Už tradične sa na Urpíne
zúčastnili určite jedného z najobľúbenejších podujatí - púšťania šarkanov. Opäť sme mali možnosť vidieť
veľké množstvo rozmanitých šarkanov lietajúcich ponad veselé tváričky našich spolužiakov.
Super deň ešte umocnila ukážka ocka nášho spolužiaka zo 4.A, ktorý sa venuje plašeniu vtákov na
letiskách a precestoval už so svojim zverencom mnoho krajín. Všetkým sa deň plný slniečka, pohybu na
čerstvom vzduchu a zábavy veľmi páčil.

JK

Medzinárodný deň školských knižníc
vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL)
a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí.
Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie
si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
Aj naša škola sa pridala k oslave sviatku kníh. V tento deň neprišli do prváckych tried žiaci, ale rôzne
literárne postavy, z ktorých hneď bolo jasné, ktoré knihy majú žiaci radi a ktorí hrdinovia sú pre nich
vzorom.

Záložka do knihy spája školy: „Čítam, čítaš, čítame“
Pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásila Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A.
Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnáziá 7. ročník česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy: „Čítam, čítaš, čítame“.
Do projektu sa prihlásilo 995 škôl, z toho 242 z Česka a
753 zo Slovenska.
Naša škola sa do projektu zapojila už po štvrtýkrát. Po
zaregistrovaní nám bola pridelená ZŠ U Soudu z Liberca, takže
naše záložky teraz poputovali do Českej republiky. Cieľ bol
splnený. Nadviazali sme kontakt s českou školou a podporili sme
čítanie detí prostredníctvom výmeny záložiek.
Celoslovenské vyhodnotenie bude zverejnené na webovom
sídle www.spgk.sk.
...a tu sú naše záložky, vyrobené pre žiakov v Liberci

... pozdrav a fotky od žiakov z Liberca
Milí kamarádi ze Slovenska.
Hlásíme se vám z Čech. Jsme žáci Základní školy U Soudu v Liberci. Někteří z nás bojují se čtením. Ale
přesto čteme a v knihách hledáme. Připravili jsme si pro vás spoustu záložek. Některé z nich ukazují, že
jsme opravdu četli. Jiné ukazují, že rádi tvoříme. Hlavně když máme pro koho. Snad se vám budou líbit
a poslouží vám při čtení krásných knih. My se teď těšíme na ty od vás.

Návšteva knižnice Mikuláša Kováča
Začiatkom novembra boli žiaci štvrtých ročníkov s pani
učiteľkami v knižnici na výzvedách o histórii a osobnostiach
Banskej Bystrice.
Knihovníčka Zuzka Ondeková nás privítala piesňou od
Honzu Nedvěda: Banská Bystrica. Tým nás uviedla do témy:
História mesta Banská Bystrica a jej osobnosti literárneho života.
Vypočuli sme si úryvok o histórii mesta z knihy od Karola
Langsteina - Banskobystrické šibalstvá. Čítanie dopĺňali žiaci
ukazovaním a hraním vypočutého. Nasledovala prezentácia
historických budov a monumentov nášho mesta. Nakoniec pani
knihovníčka rozprávala o literárnych osobnostiach. Ako žiaci
dávali pozor, o tom ich preveril test. A verte, že vedeli. Pozreli
sme si ešte novinky v knižnici a niektorí si vypožičali knihy.
Z knižnice sme odchádzali plní dojmov a s poznaním, že
naše mesto je krásne a plné zaujímavých miest s úžasnou
históriou. Ďakujeme za pozvanie a budeme sa tešiť na ďalšiu
návštevu.
AČ

„Moja aktovka“
Nič nie je krajšie ako po druhýkrát spolupracovať s rodičmi, žiakmi a učiteľmi na projekte „MOJA
AKTOVKA“. Všetkých nás to spoločne chytilo za srdce. Prečo? Stačí sa pozrieť do vestibulu školy,
zábradlie je ozdobené nádhernými výrobkami, ktoré vyrobili deti s rodičmi. Materiálom sa naozaj medze
nekládli. Hovoria o tom vyrobené tašky z dreva, zátok, textilu a iných materiálov.
Milí rodičia a žiaci! ĎAKUJEME! Tento projekt sa nám naozaj vydaril!

Z truhličky starej mamy
Medzi dlhoročné, úspešné a obľúbené akcie v rámci ,,Mesiaca úcty k starším“ patrí
výstavka vecí, predmetov, ktoré boli bežnou súčasťou života našich starých rodičov. Tretí
októbrový týždeň sme v 4.C triede vystavili všetky vzácne
poklady našich starých mám a postupne sme si ich boli pozrieť.
V dnešnej dobe modernej techniky sú už pre nás mnohé nepotrebné
a nepoužiteľné. Nahradili ich oveľa modernejšie a kvalitnejšie predmety. Aj preto
medzi najčastejšie otázky pre pani učiteľku patrili: Čo to je? Čo sa s tým robilo?
Ako sa to používalo? Niekedy sme sa začudovali, možno aj zasmiali, no určite sme
si uvedomili, že sa nám dnes žije o niečo ľahšie ako v minulosti.

Žehlička je piglajzňa, peňaženka pudilár, habarka je šprúdlik alebo ručný mixér.

Zber papiera
V mesiaci október prebiehal na našej škole zber papiera. A tu sú výsledky...
Najlepšie kolektívy
Trieda

Najlepší jednotlivci

Počet kilogramov

3.A

2 626,0 kg

5.A

2 292,5 kg

7.D

1 536,0 kg

6.B

1 102,0 kg

1.B

1 073,0 kg

5.B

1 068,0 kg

4.A

1 043,0 kg

2.C

1 035,5 kg

2.A

1 006,5 kg

4.B

885,5kg

3.A
7.D
5.A
6.B
2.A
4.A
5.A
5.B
4.C
6.D

Ondíková Sofia
Šatník Ján
KálusTobias
Tokoly Tomáš Adam
CimermanováNelly Lucia
Turňa Marek
Valent Dominik
Lupták Dominik
Giertl Šimon
Krnáč Martin

Fakty o zbere

1 456kg
1 155 kg
578 kg
505 kg
444 kg
442,5 kg
396 kg
306 kg
281 kg
257 kg

Privítanie prvákov v ŠKD
Prišiel september a my sme opäť
zasadli do školských lavíc našej školy.
Niektorí z nás mali premiéru. Boli to
prváci. My v školskom klube sme ich
preto patrične privítali, a to tak, že naši
druháci im symbolicky odovzdali
štafetu v behu na školskom ihrisku. Na
konci okruhu samozrejme nechýbala
sladká odmena. Dúfame, že sa malým
prváčikom u nás páči a prajeme im veľa
úspechov.

Týždeň športu
V druhý septembrový týždeň sa žiaci nášho ŠKD zapojili do
celoštátneho projektu „Týždeň športu“. V areáli školského ihriska
každý z nich niekoľkokrát absolvoval prekážkovú dráhu zameranú na
rozvoj rýchlosti, odrazovej sily a koordinácie. Všetci ju absolvovali
s úsmevom na tvári a v plnom nasadení.
MK

Posedenie pri čajíku
Stalo sa pekným zvykom, že v jednotlivých oddeleniach školského klubu sa každý rok v mesiaci
október koná posedenie so starými rodičmi. Žiaci veľmi radi počúvajú, ako to bolo v škole kedysi. Zážitky
starých rodičov sú pre nich nevyčerpateľná studnica. Pre spríjemnenie posedenia zase žiaci pripravili
program, ktorý bol vyjadrením úcty a vďaky.

Pochod priateľstva
V chladné novembrové a sychravé jesenné popoludnie sa klubkáči našej školy
zúčastnili „Pochodu priateľstva“. Jeho súčasťou bola prechádzka po okolí školy,
hľadanie obálok s indíciami na školskom ihrisku a nakoniec správne rozdelenie
pojmov, ktoré sú prospešné, ale aj zdraviu škodlivé. Všetci žiaci plnili zadané úlohy
s veľkou chuťou a radosťou. Spoločne si pripomenuli a zakričali heslo „Športom
proti drogám“.
MK

Odstraňovanie korčuliarskej negramotnosti
Slnko ešte príjemne hrialo, ale prváci si už veselo vykračovali na korčuliarsky kurz.
V šatniach sa všetci rýchlo vystrojili, obuli korčule, založili prilbu, natiahli rukavice a veselo vyšli na
ľad. Páni tréneri si ich rozdelili do skupín. Niektorí stáli na ľade prvýkrát so strachom v očiach, čo ich čaká.
Postupne sa osmelili a neodradilo ich ani pár pádov. Zdatnejší popracovali na zdokonaľovaní štýlu,
korčuľovali aj na jednej
nohe, dopredu, dozadu,
okolo prekážok. Po hodine
tréningu
sa
príjemne
unavení vrátili z ľadovej
plochy do šatní.
Posledný
deň
každého prváka čakal
diplom
za
úspešné
zvládnutie korčuliarskeho
kurzu.

Plavecký výcvik
V piatok 18.11. sme začali všetci tretiaci chodiť na plavecký výcvik. Najprv sme sa obliekli a potom
nás odviezol autobus. Keď sme tam dorazili, tak sme sa prezliekli a išli sme do bazéna. Prvý deň bol
rozdeľovací a hrací, boli sme aj na tobogáne a aj sme vyvádzali s loptami a hadmi. Na druhý deň nás
rozdelili, mňa dali do prvej skupiny. Bol som tam s Hankou, Lindou, Lukášom, Samom, Ninkou, Laurou
a Peťom. Plávali sme kraul, znak aj prsia. Chodili sme aj do parnej sauny. Vždy som tam vydržal najdlhšie.
Kvôli zdraviu. Posledný deň sme súťažili. Keď som dostal vysvedčenie, tak som sa prekvapil, lebo som
zaplával 400 m prsia, 100 m kraul, 100 m znak. Bol som veľmi prekvapený. Oproti minulému roku som sa
veľmi zlepšil. Plávať sa naučili všetky deti. Už sa teším na ďalší plavecký výcvik!
Riško Surovčík, III.A

Moje zážitky z múzea
Začiatkom novembra sme boli celá trieda III.A v Matejovom dome, pretože sme vyhrali zber
papiera. Boli sme tam celé dopoludnie v rámci programu Zahrajme sa v múzeu. Ráno sme sa stretli v škole
a šli sme. Po príchode sa nás ujala pani sprievodkyňa. Na prvom poschodí sme hrali pexeso. Hľadali sme
kartičky, na ktorých boli odfotené predmety z múzea, napríklad sekeromlat a mestská zástava. Kto našiel
dvojicu, teta mu prezradila, v ktorej miestnosti sa vec nachádza a on potom predmet hľadal v múzeu. Najprv
sme šli do šperkovnice. Po nej do miestnosti, kde bola polozemnica. Vraj sa do nej zmestilo 8 slovanov!
Polozemnica je dom, ktorého strecha je po zem. Mohli sme si do nej sadnúť a pracovali sme v pracovných
listoch. Potom sme šli do richtárskej miestnosti. Tam boli katovské meče. Teta nám hovorila, ako kat vyšiel
na vŕšok a zotínal zlodejom hlavy. Išli sme do miestnosti, kde sme videli cechovské truhlice. Zistili sme, že
každý cech mal svoju truhlicu. Ďalej sme pokračovali do gotickej miestnosti. Videli sme, aké sa v tej dobe
nosili šaty. Dozvedeli sme sa, čo je akvamanila. Je to bronzová nádoba v tvare koňa. Pochádza z roku 1451
a je jediná na Slovensku. Túto vec používal kňaz pri obrade na umývanie rúk. Bol to super deň, dozvedeli
sme sa a videli sme veľa nových vecí. Ďakujeme našej pani učiteľke, že nás takto príjemne prekvapila.
Ela Richterová, III.A

Olympiáda z anglického jazyka
Naši žiaci sa 22.11. zúčastnili na školskom kole olympiády z anglického jazyka v troch kategóriách 1A/33 žiakov/, 1B/30 žiakov/, 1C /1žiak/.
Výsledky žiakov
Kategória 1A
1. miesto – Matej Bais
2. miesto – Michal Babušák
3. miesto – Júlia Masláková

Kategória 1B
1. miesto - Daniel Gális
2. miesto - Nina Kováčová
3. miesto - Viliam Hudcovi

Kategória 1C
1. miesto – Chris Šujanský

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

ŠKOLSKÉ KOLO
Koncom októbra sa uskutočnila v našej škole súťaž žiakov 4. - 9. ročníka v aranžovaní jesennej
ikebany. Bohatá fantázia žiakov ich inšpirovala k tvorbe nápaditých dielok. Súťažiaci boli rozdelení do 2
kategórií. Výsledkami tvorivej a usilovnej práce sme si aspoň na malú chvíľu skrášlili vestibul našej školy.
Tento ročník sa nám vydaril a bolo naozaj čo obdivovať. Ďakujeme všetkým súťažiacim.

OKRESNÉ KOLO
Víťazi školského kola v obidvoch kategóriách A. Martinec 9.B, M. Škamla 7.A, M. Fedor 5.A postúpili do
okresného kola. V okresnom kole bol úspešný M. Fedor, ktorý získal za svoje aranžmá Cenu mesta BB.

Exkurzia Modra
V stredu 26. októbra 2016, sme sa stretli ráno pred školou. Tam na nás čakali dva autobusy. Nastúpili
sme do nich plní očakávania z nových zážitkov, spoznania histórie, ale hlavne sme sa tešili, že navštívime
miesta, kde žil a tvoril Ľudovít Štúr.
Po dlhej ceste autobusy zastavili v malom mestečku Modra. Tu sme navštívili pamätný dom
Ľudovíta Štúra. Odtiaľ sme sa presunuli do galérie, ktorá bola venovaná modranskej keramike. Krásne
sošky, tanieriky a rôzne umelecké dielka nás zaujali svojou farebnosťou a nádhernou ručnou prácou.
V galérii Ľudovíta Štúra sme si pozreli výstavu fotiek a obrazov zo života tejto významnej osobnosti.
Precítili sme atmosféru v izbe, kam ho priniesli postreleného a kde ukončil svoj krátky, ale naplnený život
prácou pre iných. Zachovali sa tu aj jeho osobné veci, ba i pramienok vlasov. V exkurzii sme pokračovali
cestou na hrad Devín. Bol postavený z kameňa a slúžil na obranu pred nepriateľmi. Ten nádherný výhľad
stál za to! Široký, ligotavý Dunaj, majestátne hory... Bolo krásne jasné počasie, výborná viditeľnosť a tak
sme videli až do Rakúska. Cestou domov sme sa zastavili v Bratislave, aby sme si nedoniesli len duchovné
zážitky, ale aby sme si kúpili aj zopár darčekov a suvenírov.
Som veľmi rada, že som sa dozvedela veľa zaujímavých vecí o našej slovenskej histórii a spoznala
bližšie život a dielo Ľudovíta Štúra, ktorý toho pre náš národ veľa urobil.
Dúfam, že sa pamiatke Ľudovíta Štúra bude venovať i naďalej takáto pozornosť, pretože on si to za
svoj život a prácu zaslúži.
Kaššayová Ivka 8.C

CHLADNÉ DNI
Vietor fúka, lístok za lístkom pomaly padá,
Pozerám z okienka, už je ich plná záhrada.

Ešte pred spánkom sa treba dobre najesť
A šup ho do úkrytu zaliezť.

Každý je iný, do žlta sfarbený,
Človek si zaspomína na krásne slnečné dni.

Zima sa blíži, Vianoce klopú na dvere,
O chvíľu nám všetko biela perina prikryje.

Príroda sa pomaly ukladá, dni sa krátia,
zvieratá sa na svoj zimný spánok balia.

M. Uhrín 6.C

Športové úspechy našich žiakov

Okresná úroveň
Cezpoľný beh
žiačky - jednotlivci
žiačky - družstvá

žiaci - jednotlivci
žiaci - družstvá

Petra Šunová
Alexandra Babothyová
Petra Šunová
Alexandra Babothyová
LilianaBaculíková
Aurel Barto
AlexBarto
Aurel Barto
AlexBarto
Samuel Baculík
Samuel Konkoľ
Adrián Kúr
Jakub Legíň

2.

VIII.B
IX.B
VIII.B
IX.B
VI.B
IX.B
IX.B
IX.B
IX.B
VIII.B
IX.B
VII.B
IX.A

1.
1.
1.
1.
6.
2.
2.
2.
6.
6.
6.

Bočkaj Andrej
Petrovičová Sofia
Matejková Júlia
Matejková Júlia
Staška Lukáš
Kunkelová Kamila
Staška Lukáš
Bočkaj Andrej
Petrovičová Sofia
Eliaš Matej
Tkáč Adam
Jamrich Mário
Barto Aurel
Donoval Oliver
BartoAlex

7.A
7.B
9.A
9.A
9.B
9.B
9.B
7.A
7.B
7.A
6.B
9.A
9:B
9.A
9.B

4
2
3
4
1
7
1
7
3
3
5
2
2
2
3

Rosputinská Adela
Galátová Nina
Pýchová Kristína
Paliderová Lujza

III.A
IV.C
VIII.B
VIII.B

5.
1.
2.
2.

IX.B

4.

3.

Krajská úroveň
Horehronské hry
60 m

diaľka
výška
Diaľka
kriketka
800 m
1500 m
guľa

Slovenská úroveň
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
Slovenský pohár III.kolo
2. kategória
4. kategória
staršie žiačky
juniorky
Školské majstrovstvá
Slovenska v cezpoľnom behu

Aurel Barto

Benefičný zápas medzi žiakmi ZŠ Golianova a OldStars Team
24.11. sa uskutočnil 4. Ročník benefičného zápasu 9. športovej hokejovej triedy a tímu zloženého
z významných osobností mesta pod názvom Oldstars team.
V hľadisku boli žiaci z bystrických škôl so svojimi pedagógmi. Povzbudzovali mladší hokejisti
v dresoch bystrických „baranov“, vyzbrojení bubnami i tlampačmi, ktorí vytvárali tú správnu hokejovú
atmosféru. Výbornú atmosféru dotvárali aj mažoretky. O dobrú náladu medzi divákmi sa počas zápasu staral
moderátor Adam Lehocký.
Po vyrovnanom zápase sa rozhodovalo o víťazstve samostatnými nájazdami, ale predtým sme mohli
byť svedkami obľúbenej „bitky“ na záver.
Podarilo sa vyzbierať 2 826 eur, za čo všetkým poďakoval riaditeľ ZŠ Golianova Peter Zlevský.
Šeky po 942 eur dostali mladá gymnastka Kristína Vozárová trpiaca svalovou dystrofiou, stály fanúšik
„baranov“ Martin Čunderlík bojujúci na invalidnom vozíku s ochrnutím končatín a sledgehokejista (hokej
na sánkach) Peter Štít.

Momentky zo zápasu

Najkrajšie hráčky zápasu

Najkrajší tanečný pár - po urputnom boji si vybojoval právo
na záverečný tanec šarmantný Ján Šimčík

Exkurzia ŠPANIA DOLINA
Milí spolužiaci,
chceli by sme sa s vami podeliť o náš pekný zážitok z
Historickej školy Jozefa Mistríka na Španej Doline.
Autobus nás dopravil až pred školu, kde nás čakal pán
riaditeľ a pani učiteľka. Tá bola oblečená v dobovom šate, čo
v nás vzbudzovalo zvedavosť. Nevedeli sme si predstaviť, čo
nás čaká a ako to bude v takej historickej škole. Bola to jedna
trieda, v ktorej sa kúrilo drevom. Aj tak nás najviac zaujali
lavice. Drevené, šikmé, ešte aj s kalamárom. Na laviciach sme
mali položené tabuľky, pri nich malé kriedy a mohli sme si
vyskúšať, ako písavali naši prastarí rodičia. Naše vyučovanie
o baníctve bolo veľmi zaujímavé. Aj sme si zaspievali banícku
pieseň, ktorú sme vedeli zo školy. Ak niekto vyrušoval, mal
možnosť názorne spoznať trstenicu, alebo kľačanie na
polienku. Neboli by sme radi, keby sa takéto tresty zaviedli aj
teraz, lebo to bolo určite bolestivé. Po prvom vyučovacom bloku sme išli pozrieť banícky orloj, kde sme si
overili vedomosti, ktoré sme sa práve dozvedeli. Zistili sme, čo sú štôlne, huntíky, tajchy, permoníci, prečo
musel byť v bani vtáčik a vôbec to, ako ľudia ťažko pracovali. Pred návštevou Šachty Ferdinand sa niektorí
spolužiaci obliekli do permoníckeho odevu, v rukách mali kahančeky a svietili nám do štôlne, kde nás
zaujali postavy baníkov a koníky, ktoré tam s nimi pracovali. Obišli sme Malý banský okruh, spočítali
schody do kostola, pofotili sme sa a na záver našej prechádzky nás
pán riaditeľ poprosil, aby každý priniesol jedno polienko do
triedy. V závere našej exkurzie sme si urobili Permoníka ako
záložku do knihy, nakreslili erb Španej Doliny a pani učiteľka aj
s pánom riaditeľom nám poďakovali za to, že sme boli dobrí,
dávali pozor a veľa sa naučili.
Na pamiatku sme si nakúpili v miestnom obchodíku
suveníry a poďme na autobus. Exkurzia sa nám páčila, bola
zaujímavá a poučná.
Žiaci V. B triedy

EXKURZIA DO ÚSTAVU POPULARIZÁCIE FYZIKY V MARTINE
Dňa 7.12.2016 sme sa my, deviataci našej školy, zúčastnili fyzikálnej exkurzie v Martine. Témou
bola tentokrát optika. Nebola to však taká klasická exkurzia. Boli sme na gymnáziu V.P. Tótha, kde nám pán
profesor predvádzal pokusy zamerané na optiku. Do pokusov sme boli samozrejme zapojení aj my. Skúšali
sme rozoznať očné klamy, pozorovať lúč laseru v sklenených guliach, či puknúť balónik pomocou laseru.
Tento pokus nám nevyšiel, pretože sme mali slabé baterky, ale aj to sa vo fyzike stáva. Ďalej sme skúšali
vidieť svetlo v dyme, odkloniť svetelný lúč
alebo prenášať lúč pomocou zrkadiel.
Dozvedeli sme sa, že optika, ako aj
fyzika, je všade okolo nás. Vedeli ste, že voda,
sklo a svetlo dokážu vytvoriť na prvý pohľad
fantastické očné klamy? Ani my, ale presvedčili
sme sa o tom. Všetko sa dá krásne vysvetliť
a pochopiť pomocou pokusov. Na tejto škole
sme boli opakovane a znova sme odchádzali
obohatení o nové poznatky. Na exkurzii sa nám
veľmi páčilo a ďakujeme pani učiteľkám, že
nás tam zobrali. :-)

Exkurzia Budapešť
V piatok, 2. decembra, sme prišli do školy už o piatej ráno.
Vstávanie bolo ťažké, no uľahčilo nám ho nadšenie z toho, že
ideme na výlet. A nie hocijaký – ideme do Budapešti.
Zišlo sa nás toľko, že po nás museli prísť až dva autobusy.
Cesta bola dlhá, trvala štyri a pol hodiny (hoci v tom boli aj dve
prestávky), na Námestie hrdinov sme prišli o desiatej.
Už tam na nás čakali naši sprievodcovia – pani Pluhárová
(aj s červeným dáždnikom) a pán Komenda. Dozvedeli sme sa, že
sú to maďarskí Slováci žijúci v Budapešti, kde kedysi učili na
slovenskom gymnáziu. Potom sa začala prehliadka mesta.
Na Námestí hrdinov nás upútalo veľké súsošie Arpáda a
vodcov siedmich maďarských kmeňov, ktorí v roku 896 prišli do Panónskej panvy. Táto téma bola
najbližšia siedmakom, pretože sa o tom práve učia na dejepise. V zadnej časti námestia sú sochy uhorských
panovníkov a významných osobností. Našli sme medzi nimi aj mená, ktoré súvisia s Banskou Bystricou –
Belo IV., Matej Korvín, či Gabriel Bethlen. Je zaujímavé, ako sú maďarské dejiny prepletené s našimi.
Z Námestia hrdinov sme sa parčíkom prešli k hradu Vajdahunyad. Je to stavba vyzerajúca ako hrad
z rozprávky, no jej hlavným účelom bolo zachytiť architektúru, ktorá sa za posledných tisíc rokov dala
vidieť na území Maďarska. Dnes tam sídlia rôzne múzeá. Na nádvorí je aj socha Anonyma a hovorí sa, že
kto sa dotkne jeho pera, nebude mať problém napísať hocijaký sloh. Tak sme to pre istotu takmer všetci
vyskúšali. Cestou nazad sme si všimli zamrznutú plochu v miestach vodnej priekopy.
Naše autobusy nás previezli na Gellertov kopec. Sprievodcovia nám rozprávali o uliciach, cez ktoré
sme prechádzali, a budovách, ktoré sme míňali – mnohé z nich postavili murári zo Slovenska, prevažne
z Liptova.
Z Gellertovho kopca je nádherný výhľad na celé mesto, Budapešť sme mali ako na dlani. Dozvedeli
sme sa, že vznikla spojením troch samostatných častí – dve z nich sa dostali aj do jej súčasného názvu:
Budín (Buda) a Pešť. Tieto dve časti oddeľuje rieka Dunaj a spája desať mostov.
Keď sme sa pokochali výhľadmi a pofotili, odviezli sme sa pod krásnu Rybársku baštu, vyšliapali po
schodoch a mohli sme obdivovať ďalšie výhľady, ale aj sochu sv. Štefana, Chrám kráľa Mateja a budinský
hradný areál. Počas krátkeho voľna sme si stihli dať aj ochutenú čokoládu v Starbuckse.
Opäť sme nastúpili do autobusov a ujovia šoféri nás tentokrát odviezli k budovám maďarského
parlamentu. Tam nás prekvapil silný vietor, mali sme problém kráčať a niektorí sa snáď aj obávali, že ich
odnesie. Našťastie, vietor ustal, keď sme sa dostali medzi budovy, a tak sme počas nasledujúcej prechádzky
mohli obdivovať klasické aj moderné sochy v parkoch a uliciach, s niektorými sme sa aj odfotili.
Na záver prehliadky sme navštívili Baziliku sv. Štefana – a potom sme sa konečne vybrali na
vianočné trhy.
Na Vörösmartyho námestí nás privítala pekná výzdoba a mnoho stánkov, ktoré sa však ešte len
otvárali. Naše hladné brušká zachraňovali hlavne neďaleké KFC a McDonald’s. Keď sme už boli nasýtení,
aj vianočná výzdoba sa nám zdala krajšia, no možno to bolo najmä preto, že už bola rozsvietená. Mali sme
dosť času na to, aby sme si popozerali stánky s rôznymi umeleckými výrobkami a voňavými vecičkami.
Zaujímavé boli aj stánky s tradičnými pochúťkami maďarskej kuchyne. A super boli aj rôzne obchody okolo
námestia, kam sme sa chodili zohriať.
Po šiestej sme sa ovešaní taškami s darčekmi vrátili
k bazilike. Niektorí z nás mali šťastie, stihli si pozrieť
laserovú šou – vianočné obrázky, ktoré sa za zvukov Amazing
Grace premietali na priečelie baziliky. Kto mal odvahu, mohol
sa pridať aj k tancujúcim domácim.
Plní zážitkov sme sa znovu posadili do našich
autobusov a sledovali cestu už známymi ulicami, ktoré už boli
vianočne vysvietené. A predstavte si, tá zamrznutá plocha pri
Vajdahunyad bola plná korčuľujúcich sa ľudí!
Cesta domov bola rovnako dlhá a náročná, no už sme
sa tešili, ako si pospíme a budeme rodičom rozprávať
o svojich zážitkoch.
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