
 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

     

 

 

Záškolák        

 Časopis ZŠ Lovinobaňa 
 

Mimoriadne vydanie pri príležitosti kultúrnej akadémie školy 

školský rok 2014/2015 

 

 

 



 

Milí žiaci, vážené kolegyne, kolega, rodičia a ostatní čitatelia 

nášho časopisu Záškolák! 

 

Školský rok 2014/2015 sa pomaly končí a našou povinnosťou je 

zhodnotiť aký bol z pohľadu dosiahnutých výchovnovzdelávacích 

výsledkov žiakov školy, zhodnotiť úspešnosť žiakov pri reprezentácii  

školy            na rôznych vedomostných či záujmových súťažiach  alebo 

celoslovenských testovaniach ich vedomostí. 

Hodnotenie našej celoročnej práce nebude len hodnotením vedenia 

školy a jeho učiteľov a vychovávateľov, ale aj hodnotením 

inšpektorov Štátnej školskej inšpekcie.  V dňoch od 12.01. 2015 do 15.01.2015 bola na škole 

vykonaná komplexná inšpekcia, predmetom školskej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň 

pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania podľa kritérií platných pre 

všetky základné školy v SR, bez rozdielu či ide o školu vidiecku alebo mestskú. Inšpekciu vykonalo 9 

inšpektorov, ktorí boli na 50 hospitáciách na rôznych predmetoch  a vo všetkých triedach. 

Tematická inšpekcia bola vykonaná aj v školskom klube detí.    

Výsledky inšpekcie nás potešili, lebo od poslednej komplexnej inšpekcie, ktorá bola pred 9 rokmi, 

v šk.roku 2005/2006, nastalo zlepšenie úrovne výchovnovzdelávacieho procesu ako aj celkovej 

riadiacej práce a podmienok vyučovania.  

Úroveň výchovnovzdelávacieho procesu sa zmenila z priemernej na dobrú úroveň a úroveň riadiacej 

práce a podmienok vyučovania sa zmenila z dobrej úrovne na veľmi dobrú úroveň, čo je najvyššie 

hodnotenie z 5 stupňovej stupnice. Celkové hodnotenie štátnej školskej inšpekcie je pre nás 

všetkých potešením, ale zároveň výzvou do ďalšej zodpovednej práce. 

 

V šk. roku 2014/2015 máme na škole 15 tried, v ktorých sa učí 215 žiakov.  Výchovnovzdelávací 

proces zabezpečovalo 27 pedagogických zamestnancov, z toho 20 učiteľov, 2 vychovávateľky, 2 farári 

a 3 asistentky učiteľa. Na škole začal pôsobiť na znížený úväzok aj školský psychológ, ktorý v rámci 

svojej pracovnej náplne poskytuje pomoc žiakom, učiteľom a rodičom. Žiakom počas vyučovania 

alebo v rámci popoludňajšieho doučovania pomáhali počas školského roka  asistenti učiteľa.  

 

Cieľom nás učiteľov je, aby žiaci dosahovali čo najlepšie študijné výsledky, aby primerane k svojim 

schopnostiam a klasifikácii určenej vyučujúcimi zvládli úlohy celoslovenského testovania. Ako 

každý školský rok, tak ani tento nebol výnimkou, vyučujúci pripravovali žiakov na rôzne predmetové 

olympiády, recitácie, spevácke súťaže, výtvarné a literárne súťaže  a samozrejme aj na športové 

súťaže. Umiestniť sa na prvých troch miestach v rámci okresu si vyžaduje naozaj pravidelnú, 

svedomitú prácu žiakov a ich učiteľov pri príprave na súťaž. Sme radi, že v niektorých súťažiach 

dosahujeme pravidelne aj tieto umiestnenia.  Nielen nás učiteľov, ale aj žiakov a ich rodičov veľmi 

poteší, ak sa im darí v súťažiach aj na krajskej alebo celoslovenskej úrovni.  

 

A na záver - keďže Vás žiaci čakajú teraz posledné ťažké týždne do konca školského roka, tak Vám 

prajem veľa chuti do učenia. Aj keď pomaly prichádza teplo, ktoré Vás láka na pobyt vonku, ešte stále 

je trochu času u niektorých na vylepšenie známok. 

 

         RNDr. Katarína Golianová 

                            riaditeľka ZŠ Lovinobaňa 



 

Čo nám priniesol 

školský rok 2014/2015? 
 

Dňa 2. septembra 2014 sme sa opäť učitelia, žiaci a rodičia zišli na našom školskom dvore, 

ktorý zrazu ožil veselou vravou a smiechom. Na úvod všetkých prítomných privítala pani riaditeľka 

školy RNDr. Katarína Golianová a pán starosta obce Lovinobaňa – Ing. Marian Lenhard. Všetkým 

školákom, aj učiteľom zapriali príjemný a úspešný šk. rok 2014/2015.  

No a s novým školským rokom pribudli na našej škole aj nové posily – v podobe našich najmenších 

prváčikov, ktorých sme povzbudili na ich ceste školským životom. 

 
    

 

 

 
 

 
 

Vyučovací proces aj tento školský rok pokračoval v našom školskom vzdelávacom programe   

„Vzdelanie pre každého,“ so zameraním na cudzie jazyky, informatiku, prírodovedné predmety, 

športovú činnosť, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a environmentálnu výchovu. Žiaci si tento rok 

mohli vybrať z veľkého množstva záujmových krúžkov, ktoré škola ponúkala v rámci projektu MRK, aj 

uplatnením vzdelávacích poukazov. 

 Aj tento rok sa škola zapojila do niekoľkých projektov: 

• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva ( v rámci projektu sa na škole zriadila 

tabletová odborná učebňa fyziky a chémie )  s interaktívnym systémom  

 

• Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety – škola získala 

interaktívnu techniku do jednej triedy – tzv. Digiškola  

 

• Rozvojový projekt: Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014 

– jedna špeciálna trieda získala interaktívnu techniku a vzdelávací materiál 

 

• Rozvojový projekt „ Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

v základných školách 2014“ – jedna trieda získala interaktívnu techniku  a žiaci štvrtého, šiesteho a  

siedmeho ročníka  pracovné zošity na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti    

 

• Zvyšovanie  kvality vzdelávania na základných školách – projekt  NÚCEM zameraný na elektronické 

testovanie E – testovanie – škola získala licencie 



 

Londýn 

Svoje jazykové schopnosti sme si mali možnosť preveriť aj          

na vlastnej koži, vďaka zájazdu do Londýna, ktorý sme   navštívili 

v mesiaci jún 2014. Videli sme všetky známe i neznáme 

historické, kultúrne pamiatky – Greenwich, Big Ben, 

Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, National 

Gallery, Parlament, Tower of London, Tower Bridge, Millennium 

Bridge, Cathedral St. Paul's, Hyde park, Buckingham Palace, 

Oxford Street, London Eye, Historic Town Canterbury, Madame 

Tussaud. Zájazdom nás sprevádzali: Mgr. Jarmila Malčeková, Mgr. Katarína Sluková, Ing. Miroslava 

Ďurove a Jolana Šimanová. Ostali nám krásne spomienky. 

 

 

 

 

 

 

DDI Lučenec 
Pekné počasie, ktoré nás sprevádzalo jesenným obdobím sme využili aj na dopravnú výchovu. Tú sme 

absolvovali na detskom dopravnom ihrisku v Lučenci. 

Žiaci 1.stupňa mali možnosť vyskúšať si jazdu na dopravných prostriedkoch – bicykloch 

a kolobežkách. Samozrejme nechýbala ani teoretická časť vysvetlená odborným inštruktorom. 

 

 

 

 



 

Predškoláci v škole 
19. novembra 2014 sme otvorenou hodinou v 4.A a 4.B triede privítali vo svojich laviciach aj našich 

malých, zvedavých škôlkárov – predškolákov, ich pani učiteľky  a rodičov. Štvrtáci ukázali svojim 

kamarátom, aké moderné technológie používajú na vyučovaní a mohli si tiež vyskúšať aj prácu 

s tabletmi. Už len, aby bol september. 

  

 

 

 

 

Týždeň boja proti drogám 

Blokové vyučovanie v tomto týždni (19.-21.11.2014) bolo zamerané  

na sebapoznávanie osobnosti žiakov, poznávanie svojich silných 

a slabých stránok, ako aj úspešné zvládanie stresu, problémov, 

záťaží v školskom a osobnom prostredí. Nechýbali ani hostia – 

Poradňa zdravia, Biela pastelka, CPPPaP Lučenec.  A záver patril 

výchovnému koncertu skupiny OFF. 

Slovanská história 
 

Do našej školy zavítala aj šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica, ktorá nám predviedla svoje 

divadelné predstavenie. Predstavenie bolo zamerané na naše dejiny  od Sama... po Štefana a  žiaci 

odchádzali z telocvične s dobrými  dojmami a s úsmevom na tvári. 

 

 

 

  



 

Predstavenie v kine Apollo 
Žiaci mali možnosť  zažiť aj ďalšie divadelné predstavenie v kine 

Apollo, tentokrát v anglickom jazyku. Pán Vlk a tri malé 

prasiatka ako aj American Dream, boli dobre prepracované 

a našich žiakov zaujali. Zároveň mali možnosť rozšíriť si svoju 

slovnú zásobu z anglického jazyka.  

Apríl mesiac lesov 
30. apríl 2015 nám priniesol so sebou pekne strávený deň 

s environmentálnou tematikou priamo v prírode. 

Pracovníci Lesov SR –Ing. Paučo a Ing. Majorošová si 

pripravili pre našich žiakov zaujímavé aktivity a krátku 

prednášku k ochrane lesnej zveri a prírody. 

 

Škola v prírode 
Hotel Kráľová pri Zvolene (11.5.-15.5.2015) – bolo miesto, kde žiaci prvého stupňa spolu s pani      

učiteľkami: PaedDr. Danielou Líškovou, Mgr. Renatou Kocúrovou, PhDr. Paulínou Markotánovou 

zavítali do školy v prírode. Čakala na nich jazda na koni s inštruktorom, plávanie v bazéne, bohatý 

animačný program vo forme profesionálnej výučby anglického jazyka a rozmanitých hier. A zážitky?               

Nezabudnuteľné... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdokonaľovací plavecký kurz 
Zdokonaľovací plavecký kurz sme absolvovali v dňoch 5.-6. mája 2015 na 

plavárni vo Veľkom Krtíši. Prostredie bolo príjemné, voda teplá, v plávaní sme 

sa zdokonalili a domov sme odchádzali spokojní, unavení a s novými 

zážitkami. 

 

 



 

Školský klub detí 
Tvorí neoddeliteľnú súčasnosť našej školy. Nie je to len zariadenie, v ktorom deti čakajú na to, kým si 

ich rodičia prídu po škole vyzdvihnúť, ale svojimi aktivitami nás presviedčajú o tom, akí sú všestranní. 

Vyrábajú rôzne výrobky, vyzdobujú priestory 1.stupňa, uskutočňujú súťaže.  

Každý deň sa v ŠKD  striedala činnosť oddychová, relaxačná, záujmová a príprava na vyučovanie. 

Edukácia prebiehala prostredníctvom hry. Každá činnosť je  pripravená tak, aby deti nemali pocit 

“učenia sa” , ale iba  “pocit hry” pri ktorom sa naučia niečo nové.  

Na spestrenie činností sme pre deti pripravili zaujímavé akcie, veď kde môžete vidieť strašidlá ako   

na Bále strašidiel, alebo vláčik Separáčik, či preteky ockov na Dni otcov, krásne princezné na 

karnevale, chutné šalátiky, Moreny, Macka Uška alebo Dopraváčika. 

 

 

  



 

Naše úspechy 

Recitačné súťaže a súťaže v SJL 
Medzi našich najúspešnejších recitátorov určite patrí Kamil Mihalko, ktorý nás veľmi pekne 

reprezentoval na obvodnom kole v prednese pôvodnej slovenskej prózy  „Timravina studnička“ a 

obsadil krásne 2. miesto. V súťaži v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko“ reprezentovali 

našu školu víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách: Kamil Mihalko, Terezka Mičianiková. Aj 

keď konkurencia bola veľká Kamilovi aj Terezke sa podarilo vo svojich kategóriách obsadiť 3. miesto. 

Kamilovi sa darilo aj v regionálnej súťaži „Hviezdoslavov Kubín“, kde bol zaradený medzi prvých 

piatich úspešných recitátorov. 

V celoslovenskej súťaži vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky“ ocenila Hontiansko-

novohradská knižnica Veľký Krtíš 1.miestom Martušku Majkútovú zo 6.A triedy – II.veková kategória 

– poézia. 

V medzinárodnej súťaži „Európa v škole“ nesklamali ani naše talenty a v obvodnom kole získali          

vo svojich kategóriách krásne umiestnenie: v písomných prácach v poézii získala 2.miesto Terézia 

Mičianiková, 7.A so svojou básňou Voda znamená život a v písomných prácach v próze sa 

s poviedkou Dievča z Afriky umiestnila na 3. mieste Michaela Popovičová z 8.A. Žiakov na jednotlivé 

súťaže pripravovali: PaedDr. Dana Mániková, Mgr. Mária Líšková. 

 

 

 

 

Výtvarné súťaže 
Vo výtvarných súťažiach sa pekne darilo Janke Kováčikovej z 9.A. V obvodnom kole súťaže „Nakresli 

svojho Integráčika“ - jej súťažná práca s názvom Symboly záchrany priniesla 1. miesto.                          

Do celoslovenského kola postúpila aj v súťaži „Vesmír očami detí“  s prácou Trhlina svetmi spolu 

s prácou Adama Hrašku 2.A– Letíme do kozmu. Zaujímavá výtvarná súťaž „Skvosty Novohradu“ 

priniesla úspech aj Jakubovi Mlynarčíkovi z 9.A, ktorý si svoju cenu za 3. miesto prevzal priamo         

na výstave V Divíne. Cestou výtvarného  umenia ich viedla Mgr. Radoslava Flešková, Mgr. Hedviga 

Reháneková. 

 

 

 



 

Chemická olympiáda 
Okresné kolo, ktoré sa konalo vo Fiľakove prinieslo umiestnenie aj našim chemikom 

z 9.A., ktorých na súťaž starostlivo pripravovala RNDr. Katarína Golianová.              

Na 1.mieste sa umiestnila Janka Kováčiková a 3. miesto patrilo Martinovi Halajovi. 

Medzi úspešných riešiteľov patrili aj Zuzka Albertiová a Simona Stašáková. Janka a Martin  nás 

úspešne reprezentovali aj  na krajskom kole v Banskej Bystrici. 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
Na predmetovej súťaži jednotlivcov – olympiáda v nemeckom jazyku, nás veľmi 

pekne reprezentovala žiačka z 9.A Kristínka Ďuračková, keď v kategórii 1B spomedzi 

veľkej konkurencie obsadila vynikajúce 4. miesto. Kristínku na olympiádu 

pripravovala Mgr. Eva Gembická. 

 

Biologická olympiáda 
O svedomitej príprave žiakov na biologickú olympiádu – kategória C nás presvedčilo aj ich 

umiestnenie na obvodnom kole, keď sa z 1.miesta tešil Martin Sojčiak, 8.A a z 2.miesta  Martin Halaj 

z 9.A triedy. V kategórii D  na obvodnom kole v Lučenci získala v projektovej časti 2. miesto Marta 

Majkútová, 6.A. V teoreticko-praktickej časti patrilo 2.miesto Branislavovi Gúgľavovi zo 6.A. Cestou 

biológie ich viedla PaedDr. Renata Tóthová. 

 

          Geografická olympiáda 
Obvodné kole geografickej olympiády, kategória E, preverilo vedomosti aj Martinovi Halajovi z 9.A, 

ktorý sa na túto olympiádu pripravoval spolu s Mgr. Katarínou Slukovou. Martinovi sa podarilo   

umiestniť na 1.mieste.  

– programovanie robotov 

Celosvetová súťaž FLL sa tentokrát konala v Banskej Bystrici. Súťažilo v nej  12 tímov z rôznych kútov 

Slovenska a náš tím „Čertíkov“ v zložení: Martin Halaj, Lukáš Babiak, Lukáš Sluka, Martin Sojčiak, 

Janka Bobáľová, Terezka Mičianiková, Štefan Babiak, Branislav Gúgľava, Jakub Mochťák, Martin 

Hraško sa v tejto robotickej súťaži tešil z celkového umiestnenia na 2. mieste. Poďakovanie za tento 

krásny výsledok patrí aj Mgr. Petre Komárovej a Mgr. Jarmile Malčekovej, ktoré ich na túto súťaž 

pripravovali. 

Slávik Slovenska 
Okresné kolo speváckej súťaže ľudového spevu sa konalo 7. mája 2015 v Lučenci. 

Úspešné 1.miesto v III. kategórii získala Natálka Vrbiniaková zo 7.A. Čestné uznanie 

poroty získala vo svojej kategórii aj Elenka Strapková z 1.A. Dievčatá na súťaž 

pripravovala Mgr. Radoslava Flešková a na heligónke ich doprevádzal Ondrej Mališ ml. 



 

Športoviny 

Aj tento školský rok sa nám darilo v športovaní a niektorí žiaci sa tešili zo svojich prvenstiev. V úvode 

školského roku sme sa zapojili do cezpoľného behu žiakov základných škôl. Tento rok čakala na 

pretekárov zaujímavá trať od asfaltu, cez poľné cesty a zámkovú dlažbu. Naši chlapci – športovci 

v zložení: Martin Majkút, Roman Longauer, Martin Murín majú beh a vytrvalosť v krvi a na 

obvodnom kole im 1.miesto zaručilo postup na krajské kolo. Na krajskom kole v Žiari nad Hronom si 

naša trojica vybehala 3. miesto. 

 

 

 

 

 

 

Novohradské hry v atletike 

Úspechy našich športovcov sme potvrdili aj na 53. ročníku Novohradských hier v atletike žiačok 

a žiakov základných škôl. Svoje kvality predviedol Martin Majkút, ktorý v behu na 1000 m obsadil      

1. miesto a Roman Longauer, ktorému sa podarilo získať 3. miesto v behu na 300m. 

Naše volejbalové úspechy 

Volejbal je šport, ktorý prináša našim žiakom úspechy a prvenstvá. Projekt „Zober loptu, nie drogy“  

vyzýva všetky deti k športovaniu. A našich šikovných volejbalistov tiež. Volejbalové zápasy, ktoré 

organizovala Stredná zdravotnícka škola v Lučenci mali veľmi slušnú úroveň a naši volejbalisti 

v zložení: Lukáš Ďurkov 7.A, Lenka Kováčiková, Anna Oláhová a Michaela Popovičová z 8.A, 

Romana Botová 8.B, Martin Majkút z 9.A obsadili v tomto volejbalovom turnaji 2.miesto. 

 

 

 

 



 

 

Vo volejbalových úspechoch sme pokračovali aj ďalej  - na obvodných kolách žiačok a žiakov ZŠ. 

Staršie žiačky – Lenka Chudinová, Vierka Majkútová, Gabika Kuricová, Natália Vrbiniaková, Nikola 

Blahútová, Michaela Popovičová, Romana Botová a Andrea Šróbová sa postupne stretli v súbojoch    

so žiačkami z iných škôl. Dievčatá zúžitkovali všetky svoje skúsenosti zo súťaží, ktoré absolvovali 

a obsadili 1. miesto, ktoré im otvorilo bránu 

na regionálne majstrovstvá do Poltára. 

Z regionálnych majstrovstiev si priniesli       

3. miesto. 

A ako sa darilo našim chlapcom? 

Naši chlapci – Denis Grexa, Martin Murín, 

Martin Majkút, Michal Rafaj, Dávid Berki, 

Patrik Oláh, Tomáš Pókoš, Matej Berky 

podali na majstrovstvách okresu dobrý výkon a všetci zúčastnení skonštatovali, že sme zvíťazili 

zaslúžene. 1.miesto nám zaručilo postup na regionálne majstrovstvá. Chlapci aj tu nesklamali, podali 

zodpovedný výkon a zvíťazili pomerne s výrazným rozdielom. A samozrejme skončili na 1.mieste.  

 

 

 

 

 

 

 M 

 

Beh mládeže – Pohár Domu Matice slovenskej 
5.mája 2015 sme sa zúčastnili matičného behu, ktorý sa konal 

v Lučenci. Dievčatá, ktoré tvorili družstvo našej „prípravky“ v zložení: 

Zuzana Šoltésová 4.A, Magdaléna Majkútová 4.A, Dominika 

Oláhová 5.A obsadili 3.miesto. V individuálnom súťažení v kategórii 

dorastenci patrilo 1.miesto nášmu športovcovi školy – Martinovi 

Majkútovi z 9.A. 

Všetkých našich športovcov na druhom stupni pripravuje                   

na športové súťaže Mgr. Ján Balážik. Na prvom stupni ich športovaním sprevádza Mgr. Miriam 

Jakubove a   Mgr. Jaroslava Markotánová. 



 

Špeciálne triedy 

Aj tento rok boli na našej škole zriadené 3 špeciálne triedy, 

v ktorých sa vzdelávajú zdravotne znevýhodnení žiaci.        

Pomocou rozvojového projektu  Rovnosť príležitostí na 

vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014 – 

získala jedna špeciálna trieda interaktívnu techniku a výukové 

programy. Počas celého školského roku 2014/2015 sme sa 

zapájali do súťaží, ktoré boli vyhlásené v rámci obvodu 

špeciálnych škôl a základných škôl so zriadenými špeciálnymi 

triedami. Medzi našich najúspešnejších žiakov vo svojich kategóriách patria:  

Klaudia Oláhová, 2.miesto vo výtvarnej súťaži „Hallowen očami detí“ 

Denis Bartoš, 2. miesto vo výtvarnej súťaži „O najkrajší vianočný pozdrav“ 

Andrej Oláh, 2. miesto vo výtvarnej súťaži „Z rozprávky do rozprávky“ 

Lukáš Oláh, 2.miesto vo výtvarnej súťaži „O najkrajší vianočný pozdrav“ 

                       1. miesto vo výtvarnej súťaži „Z rozprávky do rozprávky“ 

Miroslav Laurenčík, 4.miesto v súťaži „O najkrajší veľkonočný pozdrav“ 

Radka Motošková, čestné uznanie poroty vo výtvarnej súťaži „Z rozprávky do rozprávky“ 

 

Aktívne sa zapájajú aj do športových súťaží, kde spolu s ostatnými žiakmi našej školy dosahujú 

vynikajúce výsledky: Martin Kováčik, Patrik Oláh - 4.miesto obvodné kolo v stolnom tenise žiakov 

základných škôl.  

Úspešne nás reprezentovali aj na turnaji v minifutbale žiakov špeciálnych tried, ktorý sa konal 

15.mája 2015 v Haliči, kde získali 1. miesto v kategórii mladších žiakov a 1. miesto v kategórii 

starších žiakov. Zároveň získali aj ďalšie ocenenia:  

Najlepší hráč turnaja – Kristián Oláh 

Najlepší brankár: Džesika Berkyová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Galéria najlepších žiakov školy v školskom 

roku 2014/2015 
 

Je tvorená žiakmi, ktorí splnili kritériá schválené školským poriadkom ZŠ Lovinobaňa, čiže 

splnili aspoň jednu z podmienok:  

 

 výborný prospech a slušné správanie, 

 úspešná reprezentácia školy  v rôznych súťažiach, 

 pomoc spolužiakom, 

 pomoc starším ľuďom. 

 

1. A  - Ján Lauko, Elena Strapková, Nikolas Karásek 

 

2. A – Adam Hraško, Liliana Gondová, Veronika Poliaková 

 

3. A – Nikolas Hangonyi, Nina Bystrianska 

 

4. A – Zuzana Šoltésová, Magdaléna Majkútová, Veronika Gúgľavová 

 

4. B – Lívia Barcajová, Natália Karáseková 

 

5. A – Kamil Mihalko 

 

6.A – Branislav Gúgľava, Jakub Mochťák, Marta Majkútová, Štefan Babiak 

 

7.A – Terézia Mičianiková, Patrícia Podhorová 

 

8.A – Martin Sojčiak, Michaela Popovičová 

 

8.B -  Michaela Martinská, Viktória Poliaková 

 

9.A – Martin Halaj, Zuzana Albertiová, Janka Kováčiková, Martin Majkút, Roman Longauer 

 

1. špeciálna trieda – Klaudia Oláhová 

 

2. špeciálna trieda – Lukáš Oláh 

 

3. špeciálna trieda – Cynthia Oláhová 



 

Riaditeľka školy udeľuje „Cenu riaditeľky školy“ 

za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu 

školy v prírodovedných olympiádach – 

biologickej, chemickej, geografickej úspešnému 

riešiteľovi krajských kôl „MARTINOVI 

HALAJOVI“   z 9.A triedy. 

 

 

 „Najlepším športovcom školy“ ZŠ Lovinobaňa v školskom roku 2014/2015 je Martin Majkút 

z 9.A triedy. 

          GRATULUJEME! 

 

 

Na čo sa ešte môžete tešiť? 

28. mája 2015 žiaci 1. stupňa  navštívia Štátnu operu v Banskej Bystrici, aby si pozreli hudobné 

stvárnenie rozprávky Ferdo Mravec a po predstavení si prezrú historickú časť Banskej Bystrice aj 

s pamätníkom SNP 
 

 

 

 

5. júna 2015 Olympijský deň s názvom „Športové aktivity pre každého“  – pod záštitou NRSR a MŠ SR 

 

 

 Žiaci špeciálnych tried navštívia v rámci poznávacej 

exkurzii mesto Zvolen 

 

28.-29. mája 2015 jazykovo- poznávacia  exkurzia Viedeň- Bratislava 

 

 

 



 

Fotodokumentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práca na tabletoch  Pečenie medovníčkov  

Apríl – mesiac lesov Apríl - mesiac lesov  

Škola v prírode - Kráľová  Škola v prírode - Kráľová  

Škola v prírode - Kráľová  Škola v prírode - Kráľová  
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Vianočná besiedka Deň otcov  

 

Robotická súťaž FLL - Tím Čertíkov  Jazda na štvorkolkách  

Minifutbal žiakov 1.stupňa ZŠ  Novohradská liga v atletike žiakov 3.-4.roč.  

http://www.zslovinobana.edu.sk/

