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Základné údaje o škole 

 

Zriaďovateľ školy:    obec Bystričany 

Riaditeľ školy:    Mgr. Kamil Šteiner 

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ:  PaedDr. Ivana Plachá 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ:  Jana Švecová 

Počet žiakov ZŠ:   126 

Počet žiakov MŠ:   48  

 

Rada školy: 

Predsedníčka:    PaedDr. Ľubica Fruňová 

Pedagogickí zamestnanci:   Marcela Sluková 

Ostatní zamestnanci:   Angela Kollárová 

Zástupcovia rodičov:  Mgr. Petra Pastieriková, Ing. Andrea Radosová, Ing. Marián 

Dado, Katarína Bartová,  

Zástupcovia zriaďovateľa:  Soňa Dudášová, Mgr. Slávka Školkayová, Anna Bajzíková, 

Ing. Ľubica Gogorová  

 

 

Rada rodičov: 

Predsedníčka:    Ing. Andrea Radosová 

Členovia:  Bc. Zuzana Kytková, Zuzana Letavajová, Vladimír Urban, 

Iveta Plevková, Zuzana Hutárová, Ľubica Ďuricová, 

Martina Boboková, Miloš Gašparovič, Bc. Renáta Kielarová, 

Ing. Juraj Išky 

 

Elokované pracoviská: Súkromná základná umelecká škola Prievidza, Súkromná 

základná umelecká škola Veľké Uherce 

 

 

Predstavujeme vám nové 

logo našej školy. 



Zamestnanci základnej školy 

 pedagogickí 

Mgr. Kamil Šteiner  riaditeľ 
    vyučoval: informatika 5. – 9. tr., geografia 7. tr. 

PaedDr. Ivana Plachá  zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ 
    kariérová poradkyňa 

vyučovala: fyzika 7. – 9. tr., nemecký jazyk 8. – 9. tr., dejepis 6. – 7. tr. (od 1. 4. 2014) 
krúžok: spevácky 

Mgr. Helena Bartošová  vyučovala: matematika 5. – 9. tr., fyzika 6. tr. (do 31. januára 2014) 
    krúžok: príprava na Testovanie 9 
    vedúca predmetovej komisie (PK) prírodovedných predmetov 

Mgr. Alena Cifríková  triedna učiteľka: 7. tr. 
vyučovala: slovenský jazyk 5. – 9. tr. 
krúžok: príprava na Testovanie 9 
koordinátorka prevencie 

Mgr. Alena Dodoková  vyučovala: matematika 5. – 9. tr., fyzika 6. tr. (od 1. februára 2014) 

PaedDr. Ľubica Fruňová triedna učiteľka: 2. tr. 
vyučovala: slovenský jazyk 2. tr., matematika 2. tr., vlastiveda 2. tr., hudobná výchova 
2. tr., výtvarná výchova 2. tr., telesná výchova 2. tr., výtvarná výchova 1. tr., etická 
výchova 1. – 4. tr. 
krúžok: dramatický 
správkyňa školskej a obecnej knižnice, vedúca metodického združenia 1. – 4.  

Mgr. Klaudia Lukáčová  triedna učiteľka: 1. tr. 
vyučovala: slovenský jazyk 1. tr., matematika 1. tr., hudobná výchova 1. tr., anglický 
jazyk 3., 4. tr., informatika 2. – 4. tr. 
krúžok: programovanie s Baltíkom 

Mgr. Eva Mendelová  triedna učiteľka: 9. tr. 
    vyučovala: anglický jazyk 5. – 9. tr., geografia 5.,6.,8.,9. tr. 
    krúžok: konverzácia v anglickom jazyku 
    vedúca PK jazykov 

Katarína Pastieriková  vychovávateľka: 1. oddelenie ŠKD  

Mgr. Lucia Radosová  triedna učiteľka: 6. tr. (do 31. marca 2014) 
vyučovala: anglický jazyk 4. tr., 8. tr., etická výchova 5. – 9. tr., telesná výchova 4. tr., 
občianska náuka 5. – 8. tr. (do 31. marca 2014) 
krúžok: Play with English 

Mgr. Peter Schmidt  triedny učiteľ: 5. tr., 6. tr. (od 1. apríla 2014) 
vyučoval: dejepis 8. – 9. tr., telesná výchova 4. – 9. tr., náboženská výchova 1. – 9. tr. 
krúžok: pohybové hry 

Mgr. Jana Sluková  triedna učiteľka: 3. tr. 
vyučovala: slovenský jazyk 3. tr., matematika 3. tr., vlastiveda 3. tr., telesná výchova 
3. tr., hudobná výchova 3. tr., výtvarná výchova 3. tr., telesná výchova 1. tr., výchova 
umením 8. tr., hudobná výchova 1. tr. (od 1. 4. 2014) 

    krúžok: dramatický, pohybovo-turistický 
    správkyňa žiackej a obecnej knižnice, koordinátorka programu Zdravá škola 

Mgr. Andrea Šteinerová triedna učiteľka: 8. tr. 
vyučovala: biológia 5. – 9. tr., prírodoveda 1. – 4. tr., dejepis 5. tr., svet práce 5. – 9. tr., 
technika 9. tr. 
krúžok: Tvorivý svet 
vedúca PK prírodovedných predmetov (od 1. februára 2014) 

Mgr. Romana Šúniková vyučovala: nemecký jazyk 6. – 8. tr., etická výchova 5. – 9. t., občianska náuka 5. – 8. 
tr. (od 1. 4. 2014) 

 vychovávateľka: 2. oddelenie ŠKD 

Mgr. Iveta Zvalová  triedna učiteľka: učiteľka 4. tr. 
vyučovala: slovenský jazyk 4. tr., matematika 4. tr., vlastiveda 4. tr., pracovné 
vyučovanie 4. tr., výtvarná výchova 4. tr., hudobná výchova 4. tr.,  hudobná výchova 
5. – 7. tr., výtvarná výchova 5. – 7. tr. 

  krúžok: hudobno-dramatický 
  vedúca PK výchovných predmetov 

 



 ostatní zamestnanci: 

Ing. Dana Paprancová  ekonómka 
Angela Kollárová  vedúca školskej jedálne ZŠ, MŠ 
Marta Gašparovičová  upratovačka 
Marián Mikula   školník 
Mária Sliepková  upratovačka 

 

Triedy   

trieda počet žiakov 
k 15. 9. 2013 

počet žiakov 
k 30. 6. 2014 

triedny učiteľ/-ka 

1. 16 16 Mgr. Klaudia Lukáčová 

2. 12 12 PaedDr. Ľubica Fruňová 

3. 19 19 Mgr. Jana Sluková 

4. 16 16 Mgr. Iveta Zvalová 

5. 12 11 Mgr. Peter Schmidt 

6. 6 6 Mgr. Lucia Radosová, Mgr. Peter Schmidt 

7. 13 12 Mgr. Alena Cifríková 

8. 18 17 Mgr. Andrea Šteinerová 

9. 14 14 Mgr. Eva Mendelová 

ŠKD I. 25 25 Katarína Pastieriková 

ŠKD II. 24 24 Mgr. Romana Šúniková 

 

Osobitný spôsob školskej dochádzky (v zahraničí)  bol povolený piatim žiakom v 1., 2., 5. a 7. triede. 
V priebehu školského roka došlo k zmenám v počte žiakov, ktoré boli spôsobené zmenou bydliska žiakov 
alebo prestupom na inú školu.  

Učiteľský zbor v školskom roku 2013/2014 

 

dolný rad zľava: Mgr. Eva Mendelová, PaedDr. Ľubica Fruňová, Mgr. Klaudia Lukáčová, Mgr. Romana Šúniková, 
Katarína Pastieriková 
horný rad zľava: Mgr. Kamil Šteiner, Mgr. Andrea Šteinerová, Mgr. Iveta Zvalová, Mgr. Alena Cifríková, PaedDr. Ivana 
Plachá, Mgr. Alena Dodoková, Mgr. Jana Sluková, Mgr. Peter Schmidt 
 



Triedy na fotografiách 

 

dolný rad zľava: Karolína Hušlová, Eva Mištinová, Lea Hanková, Paulína Gálusová, Michaela Bartová, Gréta 
Gavliaková, Dominika Hutárová 
horný rad zľava: Mgr. Klaudia Lukáčová, Adam Barta, Martin Kiripolský, Adam Vlacuška, Martin Brezáni, Samuel 
Barta, Samuel Dodok, Miroslav Mikula, Filip Pastierik 
 
 
 

 
dolný rad zľava: Filip Oršula, Veronika Kytková, Dominika Dobišová, Adam Vrbovský 
horný rad zľava: Filip Matiaško, Filip Išky, Lukáš Michaleje, Samuel Michaleje, Marek Murko, PaedDr. Ľubica Fruňová 
chýba: Sofia Gonová 
 



 
dolný rad zľava: Laura Matušková, Angelika Hušlová, Lucia Kochanová, Tatiana Hudecová, Sofia Bartová, Jessica 
Šnircová 
stredný rad zľava: Ondrej Bielik, Tomáš Radosa, Michaela Škodová, Vladimíra Urbanová, Karolína Pravdová, Lukáš 
Plevka, Mgr. Jana Sluková 
horný rad zľava: Matej Strúčka, Maroš Kotrík, Tomáš Kollár, Lukáš Barta, Jakub Kielar, Filip Gašparovič, Adrián 
Radosa 

 

 

dolný rad zľava: Vivien Radosová, Mária Ľachká, Nina Radosová, Antónia Kytková, Kristína Šteinerová, Naďa 
Radosová, Mgr. Iveta Zvalová  
horný rad zľava: Patrik Katina, Maximilián Barta, Matúš Valko, Marián Šebora, Ján Táska, Marián Radosa, Patrik 
Demeter, Jakub Išky, Marko Adamec 



 

dolný rad zľava:, Sarah Nicole Radosová, Iveta Matoušková, Lenka Gašparovičová, Nikola Plevková  
horný rad zľava: Jozef Valko, Matúš Kollár, Martin Lampert, Kristián Kollár, Vratko Bobok, Mgr. Peter Schmidt 
chýba: Vanesa Holecová 

 

 

 

zľava: Mgr. Peter Schmidt, Jakub Pastierik, Katrina Bodoríková, Lea Letavajová, Marcela Mendelová, Peter Gavliak, 
Erik Mendel 
 



 

dolný rad zľava: Bianka Radosová, Marianna Tásková, Mgr. Alena Cifríková, Nikola Matoušková, Ľubica Dobrovodská 
horný rad zľava: Adam Pastierik, Marián Dado, Martin Slobodník, Samuel Urban, Šimon Radosa, Oliver Laurinec 
chýbajú: Natália Višňovská, Richard Ambróz 
 
 
 

 

dolný rad zľava: Marianna Plevková, Zuzana Plešková, Miroslava Mihoková, Ivana-Tamara Kollárová, Soňa Hudecová 
stredný rad zľava: Dáša Gavliaková, Katarína Kondllová, Kristína Bodoríková, Daniela Divékyová, Kristína Milová, 
Mgr. Andrea Šteinerová 
horný rad zľava: Barbora Gašparovičová, Michal Benko, Dávid Antala, Andrej Kiripolský, Daniela Wolfová 
chýba: Marián Obžera 
  

 



 

 

predný rad zľava: Martin Zeleník, Matúš Mocný, Andrea Medzihorská, Miroslava Antalová, Patrícia Plachá, Jana 

Boboková, 

zadný rad zľava: Šimon Gašparovič, Martin Bobok, Kristián Ďurica, Dávid Sluka, Matúš Hudec, Rebeka Plachá, Patrícia 

Kuchová 

chýba: Adam Ďurica 

 

Prehľad dochádzky, prospechu a úspechov žiakov 

Dochádzka v školskom roku 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V porovnaní s minulými školskými rokmi sa dochádzka žiakov zlepšila, nezaznamenali sme žiadne 
epidemiologické ochorenie, ktoré by výrazne ovplyvnilo počet vymeškaných hodín. Potešiteľný je aj trvalý 
trend poklesu neospravedlnených vymeškaných hodín. 

trieda 
vymeškané 

hodiny spolu 
priemer         
na žiaka 

vymeškané 
ospravedlnené 

hodiny 

vymeškané 
neosprave-

dlnené hodiny 

1. 1074 67,13 1074 0 

2. 667 55,58 667 0 
3. 1597 84,05 1597 0 

4. 1013 63,31 1012 1 

5. 841 76,45 841 0 

6. 304 50,66 304 0 

7. 956 73,54 956 0 
8. 1521 89,47 1521 0 

9. 1381 98,64 1380 1 

spolu 
1.-9. 

9353 75,43 9351 2 



Prospech v školskom roku 2013/2014 

Platný školský zákon umožňuje hodnotenie žiakov slovne, klasifikáciou alebo vzájomnou 
kombináciou, pričom spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov určí škola. Predmety, ktoré sa 
neklasifikujú sú určené v školskom vzdelávacom programe. Po prerokovaní v pedagogickej rade sme 
v školskom roku 2013/2014 neklasifikovali na prvom stupni ani na druhom stupni etickú výchovu 
a náboženskú výchovu.  
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1. 1,00 1,13 - 1,13 - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 

2. 1,00 1,30 - 1,30 - 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 

3. 1,05 1,53 1,84 1,79 1,00 1,84 1,42 - 1,00 1,00 1,00 

4. 1,00 1,81 1,81 1,94 1,13 1,44 1,63 1,00 1,00 1,13 1,00 
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5. 1,00 3,00 3,10 - 2,50 1,00 - - 2,00 2,20 2,60 1,80 - 1,30 1,00 1,00 1,00 - 

6. 1,17 2,67 2,17 1,83 2,50 1,33 2,33 - 2,00 2,17 2,50 1,50 - 1,33 1,00 1,00 1,00 - 

7. 1,00 2,75 2,92 2,25 2,67 1,33 2,33 1,83 2,25 2,33 2,08 1,25 - 1,08 1,00 1,00 1,00 - 

8. 1,00 2,94 3,41 3,00 3,06 1,76 2,53 2,47 2,71 2,88 2,88 1,94 - 1,29 1,12 - - 1,00 

9. 1,00 2,71 3,07 2,93 3,00 1,86 2,93 2,57 2,71 2,50 2,64 - 1,00 1,00 1,21 - - - 

 

Externé merania 
Externé merania vychádzajú zo zákona č. 245/2008 (školský zákon) a vykonáva ich Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania prostredníctvom testovacích nástrojov (testy, dotazníky), prípadne sú 
v škole aplikované po rozhodnutí riaditeľa školy a pedagogickej rady. V školskom roku 2013/14 tak 
prebehlo povinné testovanie žiakov 9. ročníka v marci 2014. Okrem povinného testovania deviatakov sme 
v uskutočnili aj nepovinné testovanie Komparo pre žiakov 9. ročníka v novembri 2013 a pre žiakov 4. 
ročníka v máji 2014. Toto testovanie, ktoré robí organizácia EXAM testing, je hradené z prostriedkov 
rodičovského združenia. Prihlasujú sa doň školy a žiaci dobrovoľne, nie je preto reprezentatívnym 
porovnávaním úrovne škôl a žiakov.   

Testovanie 9-2014  

Uskutočnilo sa 12. marca 2014 a zúčastnilo sa ho všetkých 14 žiakov 9. triedy v riadnom termíne.  

pozn. percentil vyjadruje, koľko percent zúčastnených škôl 

je horších ako daná škola 

V oboch predmetoch sa naša škola umiestnila v prvej polovici testovaných škôl, v matematike sa 

zaradila medzi najlepších 25 % škôl v SR!  

Slovenský jazyk a literatúra 
maximálny počet bodov    25 
priemerný počet bodov v rámci SR  15,49 
priemerný počet bodov školy  16,50 
úspešnosť v rámci SR    62,00 % 
priemerná úspešnosť školy   66,00 % 
percentil školy    71,26 

Matematika 
maximálny počet bodov   20 
priemerný počet bodov v rámci SR  10,93 
priemerný počet bodov školy  12,36 
úspešnosť v rámci SR    54,67 % 
priemerná úspešnosť školy   61,79 % 
percentil školy    75,83 



 

Porovnanie výsledkov v Testovaní 9 za posledných päť rokov 

šk. rok 
slovenský jazyk matematika 

SR ZŠ percentil SR ZŠ percentil 

2009/2010 67,6 70,5 66,9 60,1 62,4 59,4 
2010/2011 58,2 62,5 73,3 52,9 51,2 48,4 
2011/2012 54,5 47,2 19,9 57,5 47,0 19,3 
2012/2013 67,51 70,95 70,24 60,07 67,63 76,44 
2013/2014 62,00 66,00 71,26 54,67 61,79 75,83 

 

Porovnanie výsledkov v Testovaní 9-2014 v ZŠ Bystričany s okolitými školami 

škola slovenský jazyk  
(úspešnosť v %) 

matematika  
(úspešnosť v %) 

ZŠ Bystričany 66,0 61,8 

ZŠ Kamenec p. Vt. 66,9 55,0 

ZŠ Lehota p. Vt. 65,9 61,7 

ZŠ Nováky 70,9 45,1 
ZŠ Oslany 62,8 53,3 

ZŠ Zem. Kostoľany 59,1 55,0 
          pozn.: v ZŠ Horná Ves v tomto šk. roku nekončili žiaci v 9. ročníku 

 

 

Najlepšie výsledky žiakov vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach 

Súťaž Okresné 
kolo 

Krajské 
kolo 

Vyššia 
úroveň 

Žiaci Trieda Pedagóg 

Chemická 
olympiáda 

2. miesto 7. miesto   Dávid Sluka 9. Mgr. 
Šteinerová 

Fyzikálna 
olympiáda 

2. miesto účasť   Dávid Sluka 9. PaedDr. 
Plachá 

Súťaž mladých 
zdravotníkov 

2. miesto     Antónia Kytková, 
Naďa Radosová, 
Vivien Radosová, 
Mária Ľahká, 
Kristína 
Šteinerová 

4. Mgr. 
Šteinerová 

Biologická 
olympiáda 

3. miesto    Zuzana Plešková 8. Mgr. 
Šteinerová 

Biologická 
olympiáda 

4. miesto  
 

  Dávid Sluka 9. Mgr. 
Šteinerová 

Olympiáda zo 
slov. jazyka a lit. 

4. miesto  
 

  Dávid Sluka 9. Mgr. Cifríková 

Atletika - hod 
kriketovou 
loptičkou 

4. miesto     Marianna 
Plevková 

8. Mgr. Schmidt 

Atletika - beh na 
60 m 

4. miesto     Daniela Wolfová 8. Mgr. Schmidt 

Atletika - vrh 
guľou 

6. miesto     Marianna 
Plevková 

8. Mgr. Schmidt 

Technická 
olympiáda 

9. miesto  
 

  Matúš Hudec 
Martin Zeleník 

9. PaedDr. 
Plachá 



Pytagoriáda 16. miesto    Maroš Kotrík 3. Mgr. Sluková 

Matematický 
klokan 

 
 

 
 

celoslovenská, 
perc. 96 

Maroš Kotrík 3. Mgr. Sluková 

Matematický 
klokan 

   perc. 94 Dávid Sluka 9. Mgr. 
Bartošová 

Baltie 2013 - 
informatika 

  10. miesto   Jozef Valko 5. Mgr. Lukáčová 

Baltie 2013 - 
informatika 

  11. miesto   Lenka 
Gašparovičová 

5. Mgr. Lukáčová 

Vianoce 2013 - 
informatika, 
Baltie 

    medzinárodné 
kolo 11. 
miesto 

Kristína 
Šteinerová 

4. Mgr. Lukáčová 

Všetkovedko     celoslovenské 
kolo, 5.miesto 

Filip Išky 2.   

Expert geniality 
show 

    celoslovenské 
kolo, 3. miesto 

Dávid Sluka 9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlenie: miestne 

kolá sa hrávajú 

medzi školami 

v oblasti Nováky - 

Oslany a sú 

postupovými do 

obvodných kôl pre 

celý obvod Nováky.   

 

V porovnaní s minulými školskými rokmi sa našim žiakom menej darilo v kolektívnych športoch. Ani v 
jednej zo súťaží sme sa neprebojovali do okresného kola, hoci niektoré výsledky boli veľmi tesné.  

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2013/2014  

V každej triede našej školy nájdeme výborných žiakov a talentované deti, ktorým sa učitelia zvlášť 
venujú s cieľom podporiť ich nadanie a schopnosti. Žiakov zapájame do vedomostných, športových,  
umeleckých a ďalších súťaží, v ktorých reprezentujú nielen seba, ale aj našu školu a obec. Žiaci, ktorí 
v školskom roku 2013/2014 dosiahli najlepšie výsledky v rôznych súťažiach,  sú zoradení v abecednom 
poradí podľa ročníkov.  

žiak trieda súťaž umiestnenie / úroveň súťaže 

Adam Barta 1. Hviezdoslavov Kubín 1. / školské kolo 

Filip Matiaško 2. Všetkovedko 17. / celoslovenské 

Filip Išky 2. Všetkovedko 5. / celoslovenské 

typ súťaž umiestnenie 

miestne kolo obvodné kolo okresné kolo 
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Malý futbal ml. žiačky 1.   

Malý futbal ml.  žiaci  4.  

Malý futbal st. žiačky  2.  

Malý futbal st. žiaci 2. 3.  

McDonald´s Cup (futbal) 1. 2.  

Florbal ml. žiačky 2.   

Florbal ml. žiaci 1. 2.  

Florbal st. žiačky 1. 2.  

Florbal st. žiaci 1. 2.  

Vybíjaná ml. žiačky  2.  

Basketbal ml. žiaci 2.   

Basketbal st. žiaci 1. 2.  

Volejbal st. žiačky 2.   

Volejbal st. žiaci 3.   

Atletika – beh na 60 m   4., 15. 

Atletika – vrh guľou   6., 21. 

Atletika – hod kriketovou 
loptičkou 

  4. 

šk
o

ls
k

é
 Vianočný basketbalový turnaj 8. trieda 

Bejzbalový turnaj 8. trieda 

Beh oslobodenia obce 
Bystričany 

chlapci dievčatá 

najmladší: 1., 3. najmladšie: 1., 2. 

 mladšie: 2., 3. 



Sofia Bartová 2. 

Baltie 2014 6. / okresné 

Všetkovedko 32. / celoslovenské 

Pytagoriáda 1. / školské 

Slávik Slovenska 1. / školské 

Maroš Kotrík 3. 

Matematický klokan 95,9 percentil / celoslovenské 

Pytagoriáda 1. / školské, 16. / okresné 

Všetkovedko 41. / celoslovenské 

Marko Adamec 4. Beh oslobodenia obce 1. / najmladší žiaci 

Mária Ľachká 4. Mladý zdravotník 2. / okresné 

Antónia Kytková  4. 

Mladý zdravotník 2. / okresné 

Hviezdoslavov Kubín 1. / školské 

Baltie 2014  4. / okresné, 12. / krajské 

Všetkovedko úspešná riešiteľka 

iBobor 85 percentil 

Beh oslobodenia obce 1. / najmladšie žiačky 

Mário Radosa 4. 
Všetkovedko 40. / celoslovenské 

Beh oslobodenia obce 3. / najmladší žiaci  

Naďa Radosová 4. Mladý zdravotník 2. / okresné 

Nina Radosová 4. 
Baltie Veľká noc 2014 8. / medzinárodné 

Beh oslobodenia obce 2. / najmladšie žiačky  

Vivien Radosová 4. 

Mladý zdravotník 2. / okresné 

Slávik Slovenska 1. / školské 

Baltie Veľká noc 2014 3. / celoslov., 8. / medzinárodné 

Všetkovedko  47. / celoslovenské 

Kristína Šteinerová 4. 

Mladý zdravotník 2. / okresné 

Baltie Veľká noc 2014 3. / celoslov., 8. / medzinárodné 

Baltie 2014 8. / okresné 

Baltie Vianoce 2013 1. / školské, 4.  celoslovenské, 11. / 
medzinárodné 

Všetkovedko 40. / celoslovenské 

Matúš Valko 4. Baltie 2014 9. / okresné 

Nikola Plevková 5. Baltie 2014 7. / okresné 

Jozef Valko 5. Baltie 2014 2. / okresné 

Katrina Bodoríková 6. 
iBobor 82 percentil / celoslovenské 

Expert geniality show 77. Mozgolamy/ celoslovenské 

Lea Letavajová 6. Expert geniality show 201. Bity, bajty, technológie / celoslov. 

Marcela Mendelová 6. Geografická olympiáda 1. / školské, 18. / okresné 

Marián Dado 7. 

Expert geniality show 4. Spoločnosť kedysi a dnes / celoslov. 

iBobor 84 percentil / celoslovenské 

Geografická olympiáda 1. / školské, 11. / okresné 

Dejepisná olympiáda 1. / školské, 21. / okresné 

Martin Slobodník 7. 
iBobor  96 percentil / celoslovenské 

Expert geniality show 27. Spoločnosť kedysi a dnes / celoslovenské 

Marianna Tásková 7. 

Expert geniality show 51. Tajomstvá prírody, 52. Spoločnosť kedysi 
a dnes / TOP EXPERT celoslovenské 

Dejepisná olympiáda 1. / školské, 16. / okresné 

Dávid Antala  8. atletika – beh na 60 m 15. /  okresné 

Michal Benko 8. 

iBobor 90 percentil / celoslovenské 

Expert geniality show 173. Svetobežník / celoslovenské 

Biblická olympiáda 8. / dekanátne 

Kristína Bodoríková 8. 
Pytagoriáda 1. / školské 
Expert geniality show 187. Mozgolamy / celoslovenské 

Miroslava Mihoková 8. Biblická olympiáda 8. / dekanátne 

Kristína Milová 8. 
Hviezdoslavov Kubín 1. / školské 

Slávik Slovenska 1. / školské 

Zuzana Plešková 8. 

Biologická olympiáda 3. / okresné 

Pytagoriáda 1. / školské 

Geografická olympiáda 1. / školské, 18. / okresné 

Dejepisná olympiáda 1. / školské, 22. / okresné 



Biblická olympiáda 8. / dekanátne 

Marianna Plevková 8. 
Atletika – hod kriketovou 
lopičkou 

4. / okresné 

Atletika – vrh guľou 6. / okresné 

Daniela Wolfová 8. Atletika – beh na 60 m 4. / okresné 

Matúš Hudec 9. Technická olympiáda 9. / okresné 

Andrea Medzihorská 9. Dejepisná olympiáda 1. / školské, 20. / okresné 

Rebeka Plachá 9.  Dejepisná olympiáda 1. / školské, 24. / okresné 

Martin Zeleník 9. Technická olympiáda 9. / okresné 

Žiak roka 2014 
ocenenie udeľujeme každoročne tomu žiakovi, ktorý dosiahol najlepšie výsledky 

v rôznych súťažiach  

Dávid Sluka 9. 

Chemická olympiáda 2. / okresné, 7. / krajské 

Fyzikálna olympiáda 2. / okresné 

Biologická olympiáda 4. / okresné 

Olympiáda zo slov. jazyka 4. / okresné 

Matematický klokan 94 percentil / celoslovenské 

Expert geniality show 3. celkovo; 2. Tajomstvá prírody, 9. Bity, bajty, 
technológie / celoslovenské 

Geografická olympiáda 1. / školské, 10. /okresné 

 

Školský klub detí 

I. oddelenie 
vychovávateľka: Katarína Pastieriková  
zapísaných žiakov: 25, 1. – 2. trieda 
Hlavnou  činnosťou sú relaxačné a oddychové aktivity, príprava na vyučovanie, športovanie na ihriskách aj 
v telocvični,  tematické a prírodovedné vychádzky do okolia školy. V klube sa pravidelne usporadúvajú 
vedomostné kvízy, zábavné súťaže, besedy a iné aktivity na podporu výchovy a vzdelávania.  

II. oddelenie 
vychovávateľka: Mgr. Romana Šúniková 
zapísaných žiakov: 24, 3. – 9. trieda   
Práca v klube je zameraná na oddychové činnosti, prípravu na popoludňajšie vyučovanie, zábavné 
a športové  hry. 
 
Činnosť klubu prezentujeme v kapitolách Aktivity školy, Zo života školy  a Spolupráca s obcou, rodičmi 
a organizáciami. 

 
Záujmová činnosť 

V školskom roku 2013/2014 mali žiaci na výber umelecké, športové, vzdelávacie krúžky, v ktorých mohli 
rozvíjať svoje nadanie, talent a záujmy. V spolupráci s futbalovým oddielom TJ Dynamo Bystričany pracoval 
krúžok futbalový a členovia miestneho hasičského oddielu viedli krúžok hasičský.  

záujmový útvar počet 
žiakov 

vedúci činnosť 

Baltík 31 Mgr. K. Lukáčová 
Programovanie v jazyku Baltie, účasť na súťažiach 
v programovaní. 

Futbalový 13 T. Barta Príprava mladších žiakov na futbalové zápasy. 

Hasičský 20 M. Švec 
Základy hasičského športu a techniky, príprava 
a účasť na súťažiach. 

Hudobno-
dramatický 

11 Mgr. I. Zvalová 
Spev, tanec a hra pre najmladších žiakov, príprava 
a vystúpenia pre školu, rodičov a obecné slávnosti. 

Konverzácia 12 Mgr. E. Mendelová Rozvíjanie komunikačných zručností v angličtine, 



v anglickom 
jazyku 

príprava na súťaže. 

Mladý 
zdravotník 

14 Mgr. A. Šteinerová 
Základy poskytovania prvej pomoci, príprava na 
súťaž zdravotníckych hliadok. 

Muzikálový 28 
Mgr. J. Sluková 
PaedDr. Ľ. Fruňová 

Nácvik a príprava muzikálového predstavenia. 

Play with 
English 

12 Mgr. L. Radosová 
Zdokonaľovanie v anglickom jazyku zábavnou 
formou. 

Pohybové hry 17 Mgr. P. Schmidt Športové hry a netradičné športy pre starších žiakov. 

Pohybovo-
turistický 

23 Mgr. J. Sluková 
Vychádzky a turistické aktivity do okolia obce 
Bystričany. 

Riešenie úloh 
zo slov. jazyka 
a matematiky 

14 
Mgr. A. Cifríková, 
Mgr. H. Bartošová 

Príprava na testovanie pre žiakov 9. triedy. 

Prírodovedný 14 Mgr. A. Šteinerová Hľadanie tajomstiev chémie a biológie. 

Spevácky 15 PaedDr. I. Plachá 
Nácvik piesní na vystúpenia v škole, pre rodičov aj 
obecné slávnosti. 

 

 

Aktivity školy 

Školský život nie je tvorený len vyučovaním podľa rozvrhu, vzdelávacími aktivitami, cvičeniami, 
skúšaním a ďalšími typicky školskými činnosťami. Dni v škole sú doplnené o rôzne podujatia, ktoré 
zážitkovým vyučovaním dopĺňajú vzdelávacie a výchovné plány, rozširujú žiakom vedomosti zábavnou 
a hravou formou, sú možnosťou prežiť zaujímavé chvíle so spolužiakmi i učiteľmi. V priebehu roka 
pripravujeme tieto aktivity v spolupráci s obcou, rodičovským združením, organizáciami i občanmi. 

dátum aktivita účastníci 

2. 9. 2013 Slávnostné otvorenie školského roka  

15. 9. 2013 Šachový turnaj pod holým nebom v areáli základnej školy prihlásení 
účastníci 

6. 9. 2013 Výcvik psov – ukážka pre žiakov 1. – 4. trieda 

september 2013 Futbalový kráľ a Švihadlová princezná  ŠKD I. 

19. 9. 2013 Deň ozbrojených síl v Zem. Kostoľanoch  1. – 9. trieda 

27. 9. 2013 Deň srdca – aktivity na podporu zdravého životného štýlu 1. – 4. trieda 

30. 9. – 3. 10. 2013 Návšteva žiakov v partnerskej škole ZŠ Odry v ČR 5. – 7. trieda 

8. 10. 2013 Priateľstvo nad zlato – beseda o šikanovaní 1. – 4. trieda 

11. 10. 2013 Zeleninový kráľ – súťaž v poznávaní rôznych druhov zeleniny 1. – 4. trieda 

11. 10. 2013 Šarkaniáda – hra so šarkanmi v areáli školy 1. – 4. trieda, ŠKD I. 

16., 19. 10. 2013 Dedko a babka v knižnici – deti a starí rodičia spolu v knižnici 1. – 4. trieda 

14. 10. 2013 Beseda s MUDr. Poliakovou o zdravom životnom štýle ŠKD I. 

18. – 20. 10. 2013 Stretnutie slovanských učiteľov v ZŠ Odry, ČR pedagógovia ZŠ 

23. 10. 2013 Československý muzikál – výchovný koncert  1. – 9. trieda 

23. 10. 2013  S knihou krížom – krážom po Európe, akcia v školskej knižnici 1. – 5. trieda 

október 2013 Záložka do knihy spája školy 2. – 6. trieda 

október 2013 Čo sa nám urodilo – výstavka ovocia a zeleniny  1. – 4. trieda, ŠKD  

23. 10. 2013 Posedenie so starými rodičmi ŠKD I. 

25. 10. 2013 Divadelné predstavenie Mátohy v DAB Nitra 4. – 7. trieda 

26. 10. 2013 Plody záhrad – návšteva výstavy ovocia a zeleniny v klube dôchodcov 1. – 4. trieda 

október 2013 Umenie zblízka – program Slovenskej národnej galérie, výstavka prác 5. – 7. trieda 

7. 11. 2013 Komparo 2013/2014, testovanie žiakov 9. triedy 9. trieda 

11. 11. 2013 Oplatí sa žiť – triezvy (preventívny program) 9.  trieda 

14. 11. 2013 Pre lepší život bez drogy a alkoholu (preventívny program) 6. – 8. trieda 

21. 11. 2013 Dejepis naživo – vystúpenie skupiny Bojník s ukážkami 1. – 9. trieda 

22. 11. 2013 Hráme divadlo pre vás ŠKD I. 

27. 11. 2013 Pozývame vás na koncert – umelecké vystúpenie žiakov SZUŠ Prievidza ŠKD I. 



november 2013 Vianočná pohľadnica – výtvarná aktivita a súťaž v tvorbe vianočných 
pohľadníc 

5. – 7. trieda 

6. 12. 2013 Mikulášsky koncert hudobnej skupiny Kapellka 1. – 9. trieda 

9. 12. 2013 Vianoce kedysi a dnes – o Vianociach so starými rodičmi ŠKD I. 

19. 12. 2013 Zlatý zvonček – spevácka súťaž v klube ŠKD I. 

12. 12. 2013 Betlehemská hra, predstavenie a predaj výrobkov 1. – 9. trieda 

17. – 19. 12. 2013 Vianočný basketbalový turnaj 6. – 9. trieda 

január 2014 Bojovníci proti chrípke – aktivity na podporu zdravia  1. – 4. trieda 

január 2014 Pomáhame zvieratkám – inštalácia vtáčích kŕmidiel v areáli, 
prikrmovanie vtákov a zvierat 

ŠKD I. 

15. 1. 2014 Zima – tvorba výstavka zimných námetov z odpadového materiálu ŠKD I. 

3. 2. 2014 Zápis do 1. ročníka  

9. 2. 2014 Karneval detí  MŠ, ZŠ 

25. 2. 2014 Fašiangy v klube ŠKD I., II. 

27. 2. 2014 Cestujeme po Slovensku (vedomostno-zábavná hra) ŠKD I. 

3. 3. 2014 Klubársky autosalón – výstava hračiek a dopravná výchova v klube ŠKD I. 

7. 3. 2014 MDŽ v škole ŠKD I. 

7. 3. 2014 Rozprávková noc v knižnici   

12. 3. 2014 Testovanie 9-2014 9. trieda 

14. 3. 2014 Dejepisná exkurzia Kremnica 6. – 7. trieda 

21. 3. 2014 Exkurzia do ČOV 7. trieda 

22. 3. 2014 Vynášanie Moreny  turistický krúžok 

23. 3. 2014 Naše tradície – ako sa pletú korbáče a košíky ŠKD I. 

27. 3. 2014 Deň učiteľov – prijatie pedagogických zamestnancov základnej 
a materskej školy v obradnej miestnosti obce 

pedagógovia ZŠ a 
MŠ 

21. 3. 2014 Ani kvapka nazmar – exkurzia v ČOV a aktivity zamerané na 
hospodárenie s vodou 

1. – 4. trieda 

31. 3. 2014 Návšteva u chovateľa exotického vtáctva ŠKD I. 

2. 4. 2014 Návšteva hospodárskeho dvora a ovocného sadu ŠKD I. 

apríl 2014 Zomierajú postojačky – výtvarná súťaž o osude lesov 4. , 7. trieda 

11. 4. 2014 Deň narcisov, celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine 1. – 9. trieda 

11. 4. 2014 Usilovní mravčekovia ŠKD I. 

14. 4. 2014 Žiacka konferencia, prezentácia žiackych prác 5. – 9. trieda 

24. 4. 2014 Beh oslobodenia obce Bystričany  1. – 9. trieda  

25. 4. 2014 Deň Zeme – brigáda na úpravu okolia školy, kúpeľov a častí obce 1. – 9. trieda 

29. 4. 2014 Póla radí deťom 1. – 4. trieda 

28. 4. – 9. 5. 2014 Základný plavecký výcvik 2. – 4. trieda 

30. 4. 2014 Stavanie mája – vystúpenie na obecnej slávnosti 1. – 4. trieda, ŠKD I. 

7. 5. 2014 Beseda so starostom obce ŠKD I. 

9. 5. 2014 Deň Európy- predstavujeme krajiny Európy 5. – 9. trieda 

11. 5. 2014 Deň matiek – vystúpenie na obecnej slávnosti 1., 4. trieda 

12. 5. 2014 Návšteva hasičskej zbrojnice ŠKD I. 

16. 5. 2014 Od semienka k stromu 1. – 4. trieda 

máj 2014 Galéria v škole – projekt SNG, práca s umeleckými dielami 4. – 6. trieda 

26. 5. – 29. 5. 2014 Návšteva detí zo ZŠ Odry, ČR  

máj 2014 Umenie zblízka – program Slovenskej národnej galérie, práca 
s umeleckými dielami, súťaž 

5. – 7. trieda 

28. 5. 2014 Olympijský deň – športové súťaže v olympijskom duchu 1. – 9. trieda 

30. 5. 2014 Deň detí 1. – 9. trieda 

26. 5. – 30. 5. 2014 Týždeň hier k MDD ŠKD I. 

9. 6. – 13. 6. 2014 Remeslo má zlaté dno ŠKD I. 

9. 6. – 13. 6. 2014 Škola v prírode Moravský Sv. Ján 5. – 9. trieda 

17. 6. 2014 Výlet Trenčín – Piešťany  1. – 4. trieda 

24. 6. 2014 Vyhodnotenie školského roka a predstavenie muzikálu Ako deviataci 
pokazili stroj času 

1. – 9. trieda 

26. 6. 2014 Prijatie žiakov 9. triedy v obradnej sieni obce 9.  trieda 

jún 2014 Celoslovenská výtvarná súťaž  Slovensko – krajina v srdci Európy 8. trieda 

27. 6. 2014 Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014  



Zo života školy 

 

Šarkaniáda 

V piatok to i popoludní na našej škole žije! 11. októbra 2013 
deti prvého ročníka a klubári ukončili pracovný týždeň na 
čerstvom vzduchu. Bolo krásne slnečné jesenné počasie a 
fúkal jemný vetrík. Deti si s radosťou zašantili so svojimi 
šarkanmi v školskom areáli. (K. Lukáčová) 

 

Československý muzikál 

V stredu 23. októbra sa v kultúrnom dome 
uskutočnil hudobný motivačno-výchovný koncert 
pod názvom Česko - slovenský muzikál, ktorý bol 
veľkým zážitkom nielen pre žiakov oboch 
stupňov, ale aj pre ich vyučujúcich. Bol zameraný 
na muzikál, ktorý prebiehal formou interview 
medzi dvojicou Jaro Gažo a Radko Pažej z 
Občianskeho zduženia Škola života. Žiaci sa 

dozvedeli o vzniku muzikálu, nahliadli do 
zákulisia a formou karaoke sa doň mohli priamo 
zapojiť. V tomto pásme odzneli skladby z 
najznámejších slovenských a českých muzikálov 
ako Na skle maľované, Neberte nám princeznú, 
Hamlet, Rebelové, Cigáni idú do neba... pesničky - 
Zbohom buď, Rozhádzané postele, Stín katedrál a 
mnohé ďalšie. Vďaka moderátorskému 
majstrovstvu si žiaci odniesli z koncertu krásne 
zážitky. (I. Zvalová) 

 

Záložka do knihy spája školy 

V mesiaci október sa žiaci našej školy (2. - 6. ročník) 
zapojili do 4. ročníka česko-slovenského projektu Záložka 
do knihy spája školy. Deti maľovali, kreatívne tvorili na 
hodine výtvarnej výchovy s cieľom zobraziť svojho 
obľúbeného literárneho hrdinu. V nevšednej atmosfére 
školskej knižnice nasledovalo spoločné stretnutie žiakov, 
kde sme zrealizovali pamätnú fotografiu. Nasledovala 
výmena záložiek so žiakmi z nám pridelenej partnerskej 
školy ZŠ s MŠ v Hornom Beňadiku. Naše deti sa tak stali 
poslami priateľstva. (I. Zvalová)  

 

Posedenie so starými rodičmi 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si deti z 
mladšieho oddelenia pozvali do školského klubu 
dňa 23.10.2013, v stredu svojich starých rodičov 
na čaj a na vlastnoručne upečený jablkový 
koláčik. Pripravili si pre nich krátky program, v 
ktorom im ukázali, ako trávia voľný čas v ŠKD. 
Posedenie pokračovalo v duchu "spieva celá 
rodina", pri ktorom starí rodičia so svojimi 

vnúčencami spievali známe i neznáme ľudové 
piesne. V prestávkach sa deti nezabudli pochváliť, 
ako pomáhajú svojej babke a dedkovi, spoločne sa 
zahrali zábavné hry, starých rodičov rozosmiali 
vtipmi a hádankami. Za lásku, starostlivosť, za 
rozprávku a mäkkú dlaň dostali stará mama a 
starý otec na záver milého posedenia červené 
jabĺčko ako prejav lásky a vďaky. (K. Pastieriková)

 

 

 

 



Týždeň boja proti drogám 

 V rámci Týždňa boja proti drogám  v našej škole 
prebiehali zaujímavé preventívne podujatia, 
besedy, zamerané na prevenciu proti drogám, 
alkoholizmu. 11. novembra sa žiaci 9. ročníka 
zúčastnili preventívneho programu pod názvom  
" Oplatí sa žiť - triezvy". Vypočuli si životný 
príbeh dospelého muža, ktorý porozprával o 
začiatkoch závislosti na alkohole , o svojom 
správaní, rozhodnutiach, ktorými ubližoval nielen 
sebe, ale aj svojim najbližším. Hovorené slovo 

striedal  hrou na gitare, piesňami  o svojom 
živote. 14. novembra sme pre žiakov 6.,7. a 8. 
triedy zorganizovali besedu s klientmi 
resocializačného zariadenia Provital v Koši pod 
názvom "Pre lepší život bez drogy a alkoholu" 
 Výpovede mladých ľudí, ktorí podľahli rôznym 
formám závislosti boli tým najvhodnejším 
príkladom pre žiakov,  ako nikdy nezačať. (A. 
Cifríková) 

 

Dejepis naživo 

Dňa 21. 11. 2013 do našej školy zavítali členovia skupiny historického 
šermu Bojník z Bojníc, aby nám predviedli zbrane, štýl boja, ale aj dvornú 
etiketu z obdobia baroka. V tomto období sa odohráva napríklad aj známy 
príbeh o dobrodružstvách troch mušketierov, takže žiaci si mohli tieto 
udalosti ešte lepšie osvojiť. Ukážky zbraní a zaobchádzania s nimi boli 
pútavé. Zaujímavým spestrením bola ukážka barokového tanca 
a zapojenie našich žiakov J. Tásku a K. Ďuricu do vystúpenia skupiny. 
Vrcholom bol výstrel z muškety. (P. Schmidt) 

 

 

Betlehemská hra 

Predvianočné obdobie sme venovali 
príprave na nové predstavenie - 
Betlehemskú hru, ktorú sme rodičom, 
žiakom a verejnosti zahrali 12. decembra 
2013, v ktorej účinkovali žiaci 1. - 4. 
ročníka, členky speváckeho zboru a žiaci 
SZUŠ v Prievidzi. Kultúrny dom sa zaplnil 
divákmi, ktorým sme okrem divadielka 
pripravili aj malé sladké pohostenie. Po 
vystúpení si záujemcovia mohli kúpiť 

vianočné ozdoby a dekorácie, ktoré pripravili žiaci s pani učiteľkami, a podporiť tak krúžkovú činnosť 
v škole. (I. Plachá) 

Fašiangy v klube 

Dňa 25. 2. 2014 sa deti z I. a II. oddelenia školského klubu tešili 
na pripravovanú fašiangovú diskotéku spojenú s karnevalom. Na 
pravý fašiangový karneval je veľmi dôležité pripraviť si masku. 
A tak deti nelenili  a pripravili si rôzne zábavné masky.  Ku 
karnevalu patrí aj dobrá zábava a súťaže, o ktoré sa postarali 
pani vychovávateľky spolu s praktikantkou. Deti predviedli 
svojho „športového ducha“ i tanečné kreácie na diskotéke a ich 
snaha bola odmenená sladkosťou. (K. Pastieriková) 



 

Cestujeme po Slovensku 

Pri príležitosti Svetového dňa materinského jazyka sa 
uskutočnil v I. oddelení ŠKD vedomostný kvíz s názvom 
Cestujeme po Slovensku, ktorý pripravila pani 
vychovávateľka K. Pastieriková spolu s praktikantkou 
Sabínkou. Deti vláčikom cestovali z Bratislavy po najväčších 
mestách Slovenska až do Košíc. V každom meste plnili 
zábavné didaktické hry zo slovenského jazyka a v cieli ich 
samozrejme čakala sladká odmena. (K. Pastieriková) 

 

Dejepisná exkurzia do Kremnice 

Dňa 14.3.2014 žiaci siedmeho ročníka absolvovali 
exkurziu - "Kremnica, stredoveké mesto". V rámci 
exkurzie sme navštívili múzeum NBS zameranú 
na vývoj baníctva a minciarstva. Súčasťou 
expozície bol aj vstup do stredovekej bane a žiaci 
si vyskúšali razenie mincí. Okrem návštevy múzea 
sme si prezreli stredoveké kremnické námestie a 
navštívili numizmatickú predajňu. Exkurzia 
splnila všetky naše ciele a očakávania. (P. 
Schmidt) 

 

Deň vody 

Ani kvapka vody nazmar – v tomto duchu sa niesol Deň 
vody v našej základnej škole. Návštevou obecnej čističky 
odpadových vôd deti pochopili nevyhnutnosť ochrany 
vodných tokov pred znečisťovaním. Veď vzácnu 
životodarnú tekutinu si musíme chrániť. A ako zbytočne 
neplytvať vodou si deti precvičili v následných aktivitách, v 
ktorých mali zabezpečiť rastlinám a zvieratám vodu, pričom 
vždy mali na pamäti – ani kvapka vody nazmar. (J. Sluková) 

Žiacka konferencia 

V pondelok 14. apríla 2014 sa uskutočnila Žiacka konferencia - prehliadka najlepších prác žiakov školy, 
ktoré vytvorili na vyučovaní, počas krúžkovej a záujmovej činnosti alebo ako domáce zadania. Do 
konferencie boli prihlásené zaujímavé práce z oblasti chémie, biológie, fyziky a dejepisu. Riešitelia 
jednotlivci alebo tímy nám postupne predstavili projekt svojej práce, postup riešenia a výsledky. Žiaci, 
učitelia aj rodičia si mohli pozrieť práce s témami:  
 
Vedecká cukráreň (fyzika) – Andrea  
Medzihorská, Dávid Sluka, Miroslava Antalová (9. 
tr.), Kristína Bodoríková (8. tr.) Ako sa pestuje, 
spracováva a vyrába čokoláda. Ako chutí čokoláda 
– výsledky ochutnávky mliečnej čokolády. Ako sa 
vyrábajú čokoládové dobroty, ukážka, 
ochutnávka pre divákov. 
Voda naša každodenná (biológia) – Marianna 
Tásková, Bianka Radosová (7. tr.) Ako žiaci 7. 
triedy merali spotrebu vody v domácnostiach. 

Aké sú možnosti šetrenia vodou v každodennom 
živote. Na čo spotrebovávame vodu a ako s vodou 
hospodáriť. 
Príbeh mojej rodiny (dejepis) – Vanesa Holecová 
(5. tr.) Ako sa pátra po vlastných predkoch 
a zostavuje rodokmeň rodiny. Zaujímavosti 
z histórie jednej rodiny. 
Chov exotického vtáctva (biológia) – Richard 
Ambróz (7. tr.)  Ako sa v domácich podmienkach 
chovajú exotické vtáky (papagáje). Ako sa 



správajú, aké sú ich životné podmienky. Dokážu 
rozprávať a komunikovať s ľuďmi? 
Tichí zabijaci – chemické zbrane (chémia) – 
Zuzana Plešková (8. tr.)  Aké sú účinky 
nebezpečných a otravných plynov na ľudský 
organizmus. Ako sa v minulosti použili chemické 
zbrane proti vojakom aj civilistom. Ako sa 

likvidujú chemické zbrane a aké sú úlohy 
Organizácie pre zákaz chemických zbraní.  
Spotreba elektrickej energie (fyzika) – Patrícia 
Plachá, Rebeka Plachá (9. tr.)  Ako žiaci 9. triedy 
merali spotrebu elektrickej energie v svojich 
domácnostiach. Koľko platíme za elektrickú 
energiu a aká je priemerná spotreba rodiny 
s jedným deviatakom. (I. Plachá) 

 

Deň Európy 

Piatok 9. mája 2014 bol v našej škole v znamení 
Európy. Žiaci 5. – 9. triedy svojim spolužiakom 
predstavili päť členských európskych krajín. 
Svojej úlohy sa zhostili úspešne a kreatívne, 
pripravili prezentácie, ochutnávku typických 
jedál, ukážku krojov. Piatakom žreb prisúdil 
Írsko, šiestaci  predstavili Bulharsko, v siedmej 
triede sa intenzívne pracovalo na Veľkej Británii, 
ôsmaci pripravili videofilm s hranými scénami o 
Dánsku a deviataci nás prekvapili kvízom o 
Holandsku. Diváci sa dozvedeli mnoho nového o 
európskych krajinách, zabavili sa, a spoločne 
oslávili pamätný deň Európy, ktorej je aj 
Slovensko súčasťou. (I. Plachá)

 

Plavecký výcvik 
Žiaci 2. – 4. ročníka sa v termíne od 28. apríla do 9. mája 
2014 zúčastnili plaveckého výcviku v ZŠ v Lehote pod 
Vtáčnikom. Vymenili svoje lavice za plavecký bazén, aby 
pod odborným vedením pani učiteľky Dankovej získali 

základné plavecké zručnosti, či zdokonalili sa v základných 
plaveckých štýloch. (I. Zvalová) 

 

Od semienka k stromu 

Od semienka k stromu, takto by sme mohli 
nazvať podujatie, ktoré dňa 16. 5. 2014 
pre žiakov 1. stupňa pripravili 
pracovníci Lesného závodu Prievidza 
- Nitrianske Rudno. Ing. Jozef Spišiak  
zaujal žiakov hrami a aktivitami, 
prostredníctvom ktorých získali zaujímavé 
poznatky o našich lesoch. V školskom parku si 
každá trieda zasadila svoj malý stromček, o ktorý 
sa bude starať. (Ľ. Fruňová) 

Póla radí deťom 

Naša škola aktívne spolupracuje s Policajným zborom v Prievidzi pri organizovaní výučbových aktivít. Dňa 
29. apríla zavítala medzi druhákov postavička malej Póly, prostredníctvom ktorej si deti zopakovali 
základné pravidlá cestnej premávky týkajúce sa chodcov a cyklistov. Póla nezabudla ani na tému 
šikanovania, upozornila deti aj na možné nástrahy, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. (Ľ. 
Fruňová) 



Olympijský deň 

Streda 28. 5. 2014 sa v našej škole niesla v duchu olympizmu a 
športového zápolenia. Olympijský deň pre žiakov znamenal nielen 
pripomenutie najväčšieho športového sviatku, ale aj aktívnu účasť 
v jedenástich športových súťažiach, do ktorých sa zapojili všetci 
žiaci našej školy aj hostia z Českej republiky. Počas slávnostného 
nástupu športovcov zaznela olympijská hymna a rozhorel sa 
olympijský oheň. Po tom, čo zástupcovia športovcov a rozhodcov 
zložili olympijský sľub, sa už začalo naplno súťažiť. Po skončení 
súťaže sme spoločne spoznali a ocenili najlepších športovcov v 
ôsmich kategóriách. (I. Plachá)

Škola v prírode 

Od pondelka 9. júna do piatka 13. júna 2014 strávilo posledné dni 
školského roka 49 žiakov v škole v prírode. Pre tohtoročný pobyt 
sme zvolili záhorskú dedinku na pomedzí moravských a rakúskych 
hraníc - Moravský Svätý Ján. Horúce dni tohto týždňa sme si vyplnili 
nielen učením, ale aj športom, zábavou a relaxom. (I. Plachá) 

Muzikál   Ako deviataci pokazili stroj času 

Tradíciu rozlúčky žiakov 9. triedy muzikálovým predstavením 
sme neporušili ani v tomto školskom roku a 24. júna 2014 
predviedli spolužiakom, rodičom aj ďalším návštevníkom 
výsledok svojej niekoľkomesačnej práce. Už názov 
muzikálu Ako deviataci pokazili stroj času napovedá, že 
žiaci sa pri neopatrnom narábaní s hodinami neočakávane 
ocitali v rôznych historických obdobiach – od praveku až 
po súčasnosť. Nástrahami praveku, renesancie, baroka aj 
klasicizmu 
prešli 

s vypätím všetkých síl,  prechádzka 20-tym storočím už 
bola pri tanci charlestonu a rokenrolu zábava, 
a najveselšie bolo v 70-tych rokoch v rytme Abby 
a BoneyM. Napokon sa všetko dobre skončilo a naši 
deviataci sa šťastne vrátili do súčasnosti. V predstavení 
okrem žiakov 9. triedy účinkovali  aj žiaci 1. a 3. triedy, 
speváckeho krúžku a žiaci SZUŠ v Prievidzi. (I. Plachá) 



Spolupráca s obcou, rodičmi, organizáciami 

Partnerská škola ZŠ, Komenského, Odry, Česká republika 

Medzinárodná spolupráca našej školy s partnerskou školou ZŠ Ul. Komenského, Odry v Českej republike sa 
rozvíja druhý rok. Po vzájomných návštevách detí v oboch školách zorganizovala česká škola i stretnutie 
učiteľov svojich partnerských škôl zo Slovenska a z Poľskej republiky. V dňoch 18. - 20. októbra 2013 sa 
skupina učiteľov zo základnej školy v Bystričanoch zúčastnila 1. stretnutia slovanských učiteľov v Odrách. 
Počas víkendu sme si prezreli základnú školu, jej učebne a ďalšie priestory, navštívili sme technickú 
pamiatku vodný mlyn Weselsky a voľnočasový areál v Tošoviciach. Učitelia si samozrejme našli čas aj na 
vzájomnú diskusiu  a výmenu skúseností. Hoci sú naše školy a školské systémy (aj jazyky) rôzne, 
porozumeli sme si výborne a dúfame, že naše stretnutia budú pokračovať aj v budúcich rokoch.  

V dňoch 26. 5. - 29. 5. 2014 sme opäť po roku privítali v našej škole deti zo základnej školy v meste Odry. 
Naši malí hostia si v utorok spolu s našimi piatakmi a šiestakmi prezreli ZOO a zámok v Bojniciach a v 
stredu zavítali do školy, kde sa zúčastnili spoločného Olympijského dňa so zaujímavými športovými 
súťažami. Popoludnia českí žiaci strávili v kúpeľoch v Chalmovej hrami a plávaním spolu s novými 
kamarátmi z Bystričian. (I. Plachá) 

Podujatia v školskej a obecnej knižnici  

Pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším a Medzinárodného dňa školských knižníc sme v knižnici opäť 
pripravili  zaujímavú akciu pod  názvom S knihou krížom-krážom po Európe. Spolu so starými rodičmi 
sme sa vydali na cestu po Európe. Navštívili sme 7  európskych krajín. Na svojich potulkách sme sa  
zoznámili nielen so známymi rozprávkarmi a ich rozprávkovými príbehmi, ale aj s hlavnými mestami 
Európy a ich dominantami. Samozrejme, že 
okrem čítania sme plnili rôzne zaujímavé 
úlohy a za ich splnenie sme získavali 
písmenká, po zoradení ktorých sme našli 
odpoveď na  súťažnú otázku Ako sa volá 
mesto všetkých kníh sveta?  Je to mesto 
Alexandria a nachádza sa v Egypte.  

Marec – mesiac knihy čitatelia školskej 
knižnice oslávili netradične, nočným 
dobrodružstvom v knižnici. Pre našich 
čitateľov pani učiteľky Jana Sluková a Ľubica 
Fruňová, ktoré pracujú v školskej knižnici, 
pripravili zábavno- súťažné podujatie pod 
názvom  "Čísla v názve rozprávok."  V piatok 
 7. marca sa deti zišli o 19: 00 v knižnici, kde 
na nich čakalo množstvo zaujímavých úloh. 
Hľadanie rozprávok, v ktorých sú čísla, čítanie, dramatizácia, výroba rekvizít a následné vystúpenie pre 
ostatnými, súťaženie v stavaní domčekov z tehál,  preberanie hrachu a fazule, skákanie vo vreci, rozbíjanie 
orechov a iné veselé úlohy. Nechýbala ani polnočná diskotéka a prehliadka nočnej školy, po ktorej sa deti 
uložili do svojich provizórnych postieľok. Deti plné dojmov a zážitkov zaspávali pri sledovaní rozprávky na 
veľkoplošnom plátne. Veríme, že deťom sa v knižnici páčilo a prídu sa do nej nielen zabaviť, ale hlavne 
čítať. (Ľ. Fruňová) 

Deň narcisov 

Deň narcisov je celoslovenská finančná zbierka na podporu prevencie a liečby onkologických ochorení. V 
piatok 11. apríla 2014 sa uskutočnil jej 17. ročník, do ktorého sa zapojila  aj naša základná škola, a  
prostredníctvom dobrovoľníckych žiackych skupín mohli do zbierky prispieť aj občania obce Bystričany. 



V tomto roku sme spoločne počas Dňa narcisov vyzbierali a na konto Ligy proti rakovine odoslali 
542 €. Ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom školy a občanom, ktorí do zbierky prispeli! (I. Plachá) 

Beh oslobodenia obce Bystričany 

Športová súťaž pre žiakov sa koná pri príležitosti 
oslobodenia obce na konci 2. sv. vojny a má 
pripomínať mladším generáciám významné 
historické udalosti zo života spoločnosti.  Trať 
cezpoľného behu vedie v katastri obce v časti 
Čereňany - voda a je určená pre žiakov základných 
škôl v troch vekových kategóriách osobitne pre 
chlapcov a pre dievčatá. III. ročník súťaže sa 
konal 24. 4. 2014 za účasti súťažiacich zo štyroch 
škôl: ZŠ s MŠ Bystričany, ZŠ Kamenec pod 
Vtáčnikom, ZŠ Zemianske Kostoľany, ZŠ Oslany. 
Naši najúspešnejší žiaci: Marko Adamec, Antónia 

Kytková, Mário Radosa, Nina Radosová.  (I. Plachá)  

Deň Zeme 

Deň Zeme sme si pripomenuli v piatok 25. apríla 2014 tradičnou akciou - celoškolskou brigádou na očiste a 
údržbe okolia školy a verejných priestranstiev v obci. Žiaci si skrášlili nielen vlastné školské prostredie, ale 
prispeli aj k lepšiemu vzhľadu niektorých častí a ulíc v obci. Najstarší pripravili po zime areál v kúpeľoch v 
Chalmovej. 

Stavanie mája 

V stredu v predvečer 1. mája v centrálnej zóne v 
našej obci vyrástol krásny štíhly máj. Deti z 
materskej školy, dramatického krúžku a 
školského klubu z 1. oddelenia svojimi 
detskými hrami, pesničkami a tančekmi 
spestrili večerný program dychovej 
hudby Bystričianka a svojím talentom potešili 
rodičov, starých rodičov a všetkých 
občanov, ktorí si našli čas, aby spoločne 
oslávili nasledujúci sviatočný deň. (K. 
Pastieriková) 

Deň detí 

V piatok popoludní 30. mája 2014 bolo v 
areáli základnej školy živo. Rodičia, učitelia, 
obec a ďalšie spolupracujúce organizácie 
pripravili pre deti obľúbenú akciu, ktorou 
sme spoločne oslávili Deň detí. Malí i veľkí 
súťažili v rôznych veselých aj športových 
aktivitách, skúšali jazdiť na koníkoch, 
sledovali ukážku výcviku psov. (I. Plachá) 

 

 



Galéria v škole 

Vzdelávací projekt Galérie mesta Bratislavy, do ktorého sa naši žiaci zapojili, má cieľ priblížiť deťom 
moderné umenie, podporiť ich umelecké sebavyjadrovanie, naučiť  citlivo vnímať rôzne formy umeleckého 
prejavu, najmä  výtvarného. Výsledkom projektu sú výtvarné práce našich žiakov, ktoré boli určené na 
celoslovenskú výstavu do Bratislavy.  
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