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Milí čitatelia nášho časopisu, 

 

dovoľte mi predstaviť Vám to, čím sme celý tento školský rok žili, čo 
sme si tu spoločne navarili.  

Do Táboriska sa určite nevmestilo všetko, no aspoň niekoľko malých 
príbehov zo života školy Vám zasielame na pomyselných krídlach fantázie 
našich učiteľov a našich žiakov.  

Sme školou, ktorej záleží na tom, aby sme sa tu všetci cítili dobre. Radi 
sa tu spolu hráme, šantíme, vymýšľame, zabávame, tvoríme ...  

Tak sa nám otvor, školská brána, privítaj hostí a ponúkni im dobrodružný 
čajík s príchuťou nápadov a k tomu zopár koláčikov, upečených podľa 
receptov bystrianskej školskej vývarovne! 

Dobrú chuť!!! 

 

  

                 Za kolektív kuchárov Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka školy 
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Padajú listy, padajú...  
 

Dary pani Jesene 
 
Žiaci našej školy vytvorili z darov jesene malé umelecké dielka a upiekli chutný jablkový 
koláč. 

         

Obchod so škriatkom Jeseníčkom O. A a I. B  

         

Jesenná besiedka O. B a V .B     

   
... koláčik je výborný, dodržali sme našu receptúru... 

 

...je čas dažďov, je tu jeseň,  

VII. A                    vietor spieva svoju pieseň... 
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Túlame sa prírodou... 

O. B, III. C, V. B, VI. B                                                                                  

         

Z jesennej prechádzky sme si priniesli kus farebnej prírody aj do našich tried. Vôňa jesene 
nám spríjemnila chvíle učenia. Tešíme sa na ďalšiu prechádzku s kamarátmi. 

           

Najdlhší let 

Súťaž papierových lietadiel v I. C  

      

 Letí, letí lietadlo,

keby na zem dopadlo! 

Zatlieskali deti, lebo na zem letíííí! 
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Šarkan letí... 

Lieta šarkan pomaličky, pozdravuje lastovičky. 

Chvostom krúti sem a tam, šťastnú cestu želám vám... 

 

        

          

O. A, I. B, I. C, V. B, ŠKD                            

 

 

Ten môj je najkrajší 

Súťaž o najkrajšieho šarkana všetkých tried na I. stupni našej školy 
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Svetový deň srdca 

Chcete mať zdravé srdce? Zapojte sa spolu s nami do pohybových aktivít, ktoré mu 
prospievajú. Príďte medzi nás! 

IV. B                                                                  

     

 I. A                                                                                                            

  

       

III. A                                                        IV. A   
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  II. A, II. B, III. B  

 

Záhadné popoludnie s tekvicami 

Strašidelnými, veselými  a farebnými tekvicami sme si vyzdobili našu triedu. Chystáme sa na 
Halloween. Aký bude? No predsa strašidelný! 

                                         VI. A 

       

I. B,  0. B III. A 

                              

                                             Halloweenské  strašidlá... 
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Lesní strážcovia 

 

Beseda s pani učiteľkou Mgr. Ľudmilou Živčákovou, členkou Poľovníckeho zväzu v Spišskom 
Hrušove, bola veľmi zaujímavá. Dozvedeli sme sa veľa o ochranárskych aktivitách 
poľovníkov v okolitých lesoch. Prídete medzi nás aj na budúce? 

       

IV. B a II. A 

Chceme sa páčiť! 

 

Vlasová a vizážistická  aktivita v III. C, VI. B, IX. A 
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Našim dievčatám sa profesie - kaderníčka a vizážistka veľmi zapáčili, preto si ich chceli 
samé aj vyskúšať. Pozrite sa na ich výsledok!  

 

Sme šikovní žiaci! 

 

 „Eko fantázia v III. B“  - takto sme využili prírodný a odpadový materiál ... 

        

        

Pravá ruka robotníčka, ľavá pravej pomocníčka. 

Pravá píše, kreslí, strihá, dvíha, 

Ľavá nikdy neváha, pravej vždycky pomáha. 

Dve šikovné rúčky máme, spoločne si pomáhame. 

 

Poháriková dekorácia II. C 
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Magnetkománia v II. A     

         

         

Veselé lampióny  III. B                                      Ježkovci z I. B

         

Deň priateľstva – náramky špeciálnych tried 

Život si chráň! 

Žiaci špeciálnych tried výtvarne vyjadrili svoje predstavy o záchrane ľudských životov.                                                                                                                        

                                                   

Zázračný  cirkus 

Ráčte vstúpiť do stanu, prišiel cirkus! Už je tu! 

III. C                     
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Deň bez fajčenia 

                                                                                 Druhá šanca 

                

...že fajčenie škodí zdraviu, si uvedomili aj naši „dospelí“ spolužiaci. Projektový deň s proti 
fajčiarskou  tematikou  ukončili vytvorením pútavého farebného  plagátu. 

 

Záložka do knihy spája školy... 

 

 

V školskom roku 2013/2014 sme sa znovu  zapojili do česko-slovenského projektu „Záložka 
do knihy spája školy“: Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Žiaci 
s nadšením a záujmom vyrábali záložky rôznych foriem i obsahu, stvárňovali svoje obľúbené 
knižné postavičky s vedomím, že tieto záložky urobia radosť žiakom z inej školy. 
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Cesta do vesmíru 

Vo vesmíre veľkom, nie sme sami celkom. 
Medzihviezdny priestor, zapĺňa aj dvesto, 

takých planét ako naša. Je tam Viera, Rudo, Sáša. 
No a veľa ďalších detí. Všetko to vesmírom letí. 
Keď sa stretnú s ufónom. Ukážu mu aj svoj dom. 

Ufón U.F.O. tiež ukáže. Nedá ho hneď do garáže. 
 Tak to má byť, milé deti. Veď vesmírom všetko letí. 

 Naša zem, aj zeme iné. Raz ku každej doletíme! 

        Naše vesmírne rakety...             II. B 
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Vystúpenie pre rodičov 

Žiaci  II. A sa v jedno popoludnie stretli so svojimi babičkami a mamičkami. Ich vystúpenie 
návštevu  veľmi zaujalo. Spoločný tanec v rytme  zumby roztancoval aj mamičky. 

                                                                                                    

         

 

„Sme si rovní, nie rovnakí“ 

Dňa 28. 11. 2013 sa v priestoroch našej školy  uskutočnila vernisáž obrazov výtvarníka Fera 
Guldana s libretom Mira Polláka: „Exody našich susedov“, spojená s ukončením projektu 
„Sme si rovní, nie rovnakí“, ktorý  na škole prebiehal niekoľko mesiacov. Účastníkmi 
projektu boli: Úspech, n. o., OZ Krásny Spiš a ZŠ Bystrany s finančnou podporou 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Súčasťou podujatia bola aj 
výstava výtvarných prác žiakov školy, ktoré vznikli vďaka umeleckým aktivitám projektu 
„Sme si rovní, nie rovnakí“, realizovaného v rámci dotačného programu „Podpora a ochrana 
ľudských práv a slobôd“. Pozvanie na túto akciu prijala aj pani Jana Dubovcová – verejná 
ochrankyňa práv v Slovenskej republike, čo nás všetkých veľmi potešilo. Vernisáž mala 
veľký úspech!!! 
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Letí sniežik bielučký...  
 

Padá sniežik biely, dávno sme ho chceli...  

Zapadol kraj bielym snehom, spúšťame sa dolu brehom. 

Hurá s vetrom opreteky, mihajú sa čierne smreky, 

zamihá sa v očiach svet, to je cesta, to je let!  

Verejné korčuľovanie VIII. A 

 

Snehová zábava 0. A, ŠKD, I. A, III. A,  V. A                                                   
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Tvorivé modelovanie zo snehu - špeciálne triedy  

                                                              

             

 

Vianočné darčeky pre kamarátov z Prahy – Klatovy  

Kamarátom z Česka, ktorých sme si našli cez projekt „Záložka do knihy spája školy“ poslali 
žiaci I. stupňa cez vianočnú poštu tento velikánsky balík.                     ...ej, ale je ťažký...                 
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Súťaž o najkrajší vianočný pozdrav v špeciálnych  triedach 

...kapor je v mrazáku, kaša sa varí,  

všetko máš na háku, všetko sa darí. 

Stromček je v plameňoch, prekrásne svieti 

a všetky salónky pojedli deti... 

         

 

         

I. C, III. B, III. C, IV. B, VI. B                                                             
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Vianočná nádhera 

...rodičia prijali pred Vianocami pozvanie a tvorili spolu s deťmi... 

I. C  

         Vianočná reťaz 

Adventný veniec 

           

Pozdravy k Vianociam 
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Páperový snehuliačik         I. C                                          IV. A 
 

Náš kamarát Mikuláš                            

     

December je Mikuláš, čo prichádza medzi nás. 

S rozosmiatou tvárou, s nošou plnou darov. 

         

             ...najväčší nezbedníci sa čertovi veľmi  páčili. Sľúbili mu, že sa polepšia... 
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      .  

    Vianoce  

    Zvoní, zvoní zvonček malý, 

    Vianoce sú predo dvermi. 

    Rozvoniava celý dom, 

    vianočný je plný stôl.   
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                   ...predvianočná atmosféra na našej škole... 

 

Ako sa správne starať o svoje telo 

 

 

V decembri tohto roku prebehli na 2. stupni besedy v rómskom jazyku. Prednášajúcimi boli 
preventívne aktivistky, ktoré pristupovali k žiakom veľmi opatrne a kamarátsky, nakoľko 
témy, akými sú sexuálna výchova a hygiena tela, sú pre žiakov v tomto veku veľmi citlivé. 
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List Ježiškovi  

 

                  

Žiaci našej školy  písali aj tento rok „LIST JEŽIŠKOVI“, v ktorom nakreslili a napísali 
všetky svoje tajné želania.  

 

O projekte „Čierne oči v tme“                 

OZ Spišské divadlo zrealizovalo s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu „Podpora 
a ochrana ľudských práv a slobôd“ projekt: „Čierne oči v tme“.  Projekt bol určený pre 
deti z rómskych osád a deti z majoritnej spoločnosti, ktorého cieľom bolo zoznámiť ich 
s fenoménom divadla cez spoločnú prípravu divadelnej inscenácie. Určené deti sa podieľali 
na vytvorení predstavenia od jeho začiatku až po premiéru. Naši žiaci i žiaci zo ZŠ 
v Spišských Vlachoch spolupracovali so všetkými profesionálnymi tvorcami divadla. Malí 
herci a výtvarníci si sami vybrali rozprávku – „Soľ nad zlato“ a pripravili návrhy kostýmov 
a scény. Spolupracovali pri  komponovaní hudby a zvolili si spomedzi seba predstaviteľov 
pre jednotlivé postavy. Všetci sa aktívne zúčastňovali skúšok pod režisérovým vedením 
a cez technické skúšky a generálky sa dopracovali až k premiére, ktorá bola 21. 12. 2013 
o 16:30hod. v Kultúrnom dome v Spišských Vlachoch. 
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Vianočná akadémia 

 

Dnes na liste v kalendári, prvý deň je v januári. 

Preto verný starým zvykom, pripájam sa k vinšovníkom. 

                                                              A prajem Ti v novom roku ... 
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Vianočnými besiedkami sa žiaci prezentovali pred kamarátmi a rodičmi. Rozlúčili sa so 
starým rokom vianočnými koledami... 

 

 

Svetový Braillov deň   

 

Žiaci IV. B triedy si vyskúšali, že nevidiaci to majú v každodennom živote oveľa ťažšie ako 
ostatní ľudia. 

       

 

Pán  Karneval 

                                                   
Haló, haló, pán Karneval, 

ráčte ďalej, je tu bál...! 
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... takto si spievali naši žiaci počas promenády karnevalových masiek... 

       

      

          

0. B, I. A, I. B, I. C, II.A, III .A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, VI. B 

        
MŠ, O. B, V. B, ŠKD 
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Fašiangové maškrtenie VI. B  

       

 

Vykukla snežienka...  
 

 
Píšeme HANULIARIKOM 

 
 
...prekvapenie pre našich kamarátov z Materskej školy na Hanulovej ulici v Spišskej Novej  
Vsi od kamarátov z III. A... 
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Esterka na návšteve v škôlke... 

                                                         
 

Ó, mojej matky reč je krasota, ... 

Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás,                                                   
že vždy ako potôčik žblnkoceš v nás?                                                      
Slovenčina najdrahšia, ty si poklad náš,                                                                    
to preto, že mamkino srdce v sebe máš. 

     

Poznávame slovenských spisovateľov...  

      

Triedne a školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
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V obvodnom kole Hviezdoslavoho Kubína sa žiačka III. A triedy Estera Dunková 
umiestnila na I. mieste 

    

Bystriansky Maťko v I. A 

 

Domček plný kníh 

Tešili sme sa na návštevu Spišskej knižnice, pretože pani knihovníčka si pre nás pripravila 
zaujímavé aktivity o činnosti knižnice. Predstavila nám tiež nové zaujímavé knižné 
publikácie, ktoré sme si aj vypožičali. 

 

     

...spoznávame knižnicu a pravidlá čitateľa... 
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0.B, 5.B 

                          

Ako sa volá táto rozprávka?  

       

...múdre hlavičky... 

  

                            

Vitajte v našej ZOO! 

Vďaka častým návštevám ZOO v Spišskej Novej Vsi počas celého školského roka sme lepšie 
spoznali exotické zvieratá a zoznámili sme sa s ľuďmi, ktorí sa o nich starajú. Dozvedeli 
sme sa, že ich práca je veľmi ťažká a náročná. Pravidelne sme navštevovali ZOO klub 
a ZOO krúžok. Zistili sme, že ZOO nie je iba na to, aby sme tu mohli pozorovať zvieratá. 
Starajú sa tu aj o tie choré, stratené a opustené. Chovajú a zachraňujú tiež ohrozené 
živočíchy, ktoré by inak vo voľnej prírode už dávno vyhynuli. 
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III.A, II.A, I.A, 0.A  

Naša  ZOO 

Zoologická záhrada, to je veľká záhada. 

Žijú si tam zvieratká: kobra, lev i kozliatka. 

Momo je náš kamarát, deti má on veľmi rád. 

Puma, tá je čierna moc, v labách má vždy veľkú moc. 

Dovidenia, naša ZOO, prídeme zas iste skoro! 

Navštívime kamaráta – páva, pštrosa, papagája... 

                                                                  III. A 



31 

 

 

Naši malí  výtvarníci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže – „pole to pole“ alebo „od pólu 
k pólu“, ktorú vyhlásila ZOO v Spišskej Novej Vsi.   

 

Michal M.                       Estera D.                      Fabián Š. 

   

                                            

...zvíťazil Miškov tuleň... 

 

Adoptovali  sme  si papagája spevavého a postarali sme sa o to, aby mal dosť potravy počas 
celého roka.  
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Vyjdi, vyjdi slniečko... 

 

...teplé slnko svieti, lúkou bežia deti. 

Pri veselej pesničke, skáču v mäkkej trávičke... 

 

   

   

Deň Slnka v špeciálnych triedach 

 

 

Deň Zeme 

 

 

Tradíciou Základnej školy v Bystranoch sa stali environmentálne aktivity žiakov a učiteľov 
spojené so skrášľovaním najbližšieho životného prostredia a s oslavou Dňa Zeme. 
Pripomenuli sme si hodnoty, ktoré sú nám prostredníctvom prírodných zdrojov našej 
planéty Zem poskytované. 
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         ...výsadba kvetov... 

           

                                              ... eko vlajka a eko znak Lienkačov... 

    

...úprava okolia školy...  

        

                             ...kútik živej prírody v triede...  

 

Darujme si hračku... 

                 Na lavičke mokrá hračka,  

                 smutne vzdychá, ticho plačká. 

                 „Ivetka ma stratila,  

                 jáj, keby sa vrátila!“ 
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                         ...veľmi sme sa  potešili darovaným hračkám...        III. A 

 
 

Slnko, slnko, poď na naše líčko...  
 
 

Veselé zúbky – sociálny projekt spoločnosti dm drogérie market 
 
 

 
 
 
... naučili sme sa, čo všetko treba vedieť, aby sme mali úsmev bez škaredého kazu 
a k zubárovi si chodili len po pochvalu. 
 

     
I. A                                                           III. A                                                                                                                       
 III. A   
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Kôš plný sladkostí pre celú triedu - súťaž s filmom „Dobrodružstvá pána 
Peabodyho a Shermana“ 

 
 

 
 

... aj naši žiaci si s radosťou pochutia na sladkostiach, preto sme sa zapojili do tejto 
súťaže. Jej podmienkou bolo vyrobiť okuliare a motýlika ako má pán Peabody a Sherman, 
ktorí sú hlavnými postavami animovanej komédie, odfotiť sa a poslať fotografiu. 
 

     
 

 
Výtvarný prejav a fantázia našich žiakov 

Zapojili sme sa do týchto výtvarných projektov: Lesné múzy, Zelený svet, 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, Vesmír očami detí, Eko výkres – Eko plagát, Ako správne 
nosím reflexné prvky, Rómska paleta, Rómske rozprávky, M(i)esto pre život.  
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Som Indián 

Náš indiánsky deň sme začali mierovým pokrikom: 

Aka - čuka, aka – čuka, hu-hu-hu...!!! 
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0. B, V. B 

     

 

Potešenie pre škôlkarov 

Žiaci III. A triedy navštívili malých škôlkarov a v príjemnom prostredí záhrady im zahrali 
dramatizáciu rozprávky „Pod hríbom“. Deťom sa rozprávočka veľmi páčila, hercov odmenili 
veľkým potleskom a malým darčekom.  

   

 

Posielame prekvapenie do Jarovníc 

...pre partnerskú školu sme vyrobili vtipné pozdravy a darčeky. Veríme, že sa budú páčiť... 
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Prišli k nám herci! 

 

„Cisárove nové šaty“ -  divadelné predstavenie, ktoré nám spríjemnilo teplé júnové  dni...   

       

...herecké výkony zaujali všetkých... 
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Projekt EDUCATE Slovakia 

 

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do kultúrno-vzdelávacieho projektu pre 
základné školy EDUCATE Slovakia organizovaného medzinárodnou študentskou organizáciou 
AIESEC. Navštívili nás traja študenti z Nigérie, Thajska a Rumunska, ktorých hlavným 
cieľom bolo počas jedného školského týždňa priblížiť našim žiakom kultúru svojich krajín. 

 

         

                                                        

                              

Hurá, ideme na výlet... 

Na  výlet ideme spolu, do kopca a z kopca dolu.                                            
Utekáme z kopca klusom, akoby sme išli autobusom.                                                                           

Utekáme, utekáme na nikoho nečakáme.                                                                                       
Z výletu už nevládzeme, tak nožičkám pomôžeme.                                                                    
Jeden krok a druhý krok, takto pôjdem domov rok! 
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Vysnívaný detský raj – Hozelec, 0. B, 0. A, I. B, IV. A 

       

Habakuky – Dobšinského rozprávkový svet, I. A, II. A, III. A 

       

Monkeyland – I. C, ŽŠR 

          

 

 

Ročníkové projekty 

Súčasťou Školského vzdelávacieho programu sú aj ročníkové projekty jednotlivých tried.

    Chráň si svoje múdre telo – I. A, I. B 
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    Bol raz jeden život – II. A, II. B 

    Vitajte v našej ZOO – III. A 

   Poznajko -  IV. A 

   Pohyb – V. A 

   Brána jazykov – VI. A 

   Najkrajšie miesta na zemi – VII. A 
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   Budúcnosť – VIII. A 

   Objavy, ktoré zmenili svet – IX. A 

 

 
PEER aktivity  

 
 

Čo je dobré pre moje telíčko? 

Beseda s koordinátorkou drogovej závislosti Mgr. Evou Ružbackou v ŠKD 

                                              

 

Školská výtvarná súťaž „Zdravá desiata“ 
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I. miesto    II. miesto                  III. miesto 

       

...misa plná vitamínov... 

       

Žiaci si sami pripravovali ovocné občerstvenie  a zdravú desiatu do školy. 

 

 

Nenič svoje múdre telo! 

                                 

                              Výtvarno-preventívna aktivita 

                               

    

VII. A, VIII.A                   
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 Deň boja proti rasovej neznášanlivosti 

   ... aj naša škola bojuje proti rasizmu. 
Presvedčili sme sa o tom počas preventívnej  aktivity  pri príležitosti Dňa boja proti 
rasovej neznášanlivosti, a preto sa žiaci premenili na ľudí inej rasy. Niektorí sa na jeden 
deň stali Číňanmi, Eskimákmi, Černochmi ... 

 

Zober loptu – nie drogu! 

 

Aj napriek chladnejšiemu počasiu si žiaci 2. stupňa zmerali sily vo vybíjanej. Veď športovať 
je lepšie ako užívať drogy. Deviataci boli jasnými víťazmi od začiatku súťaže. Už v minulých 
školských rokoch vyhrávali všetky súťaže v tomto športe. 

 

   

Víťazi športovej súťaže vo vybíjanej pod názvom „ZOBER LOPTU - NIE DROGU“ si 
prebrali vecnú cenu.  
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Vymeň drogu za tanec! 

Naši žiaci milujú hudbu a tanec! Toto sú víťazi protidrogovej súťaže „Vymeň drogu za 
tanec“. Július Horváth, žiak IX. A triedy, tancuje každú voľnú chvíľu. Počas tejto tanečnej 
zábavy bol koordinátorom a usmerňoval všetkých tanečníkov v pohybe a rytme tanca.  

 

                                      

 

Medzinárodný deň mlieka 

 

Aj tento školský rok sme oslavovali Medzinárodný deň mlieka. Naši žiaci už dávno vedia, že 
mlieko je pre nich veľmi zdravé. Pochutili si aj na rôznych druhoch mliečnych výrobkov. 
Bola to naozaj chutná a hlavne výživná desiata!  

 

 

 

Mladším žiakom chutili najviac ovocné jogurty, no ich nepriateľom bola bryndza a tvaroh! 
Mamičky musia preto variť viac halušiek a menej rezňov! 
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Zachráň život! 

                             

Takto sa zapotili žiaci VIII. A pri transporte raneného k záchrannému vozidlu. Zdravotná 
príprava je veľmi dôležitá pri teoretickom zvládnutí Účelového cvičenia v prírode. 

 

                           Svetový deň bez tabaku  

   

    

Svetový deň bez tabaku - po besede a prezentácii o škodlivých účinkoch cigariet si žiaci 1. 
stupňa ZŠ vyskúšali kapacitu svojich zdravých pľúc - snažili sa nafúkať farebné balóny bez 
toho, aby sa veľmi zadýchali. Tí najstarší sa vzdali ako prví. Prečo asi?  

 

Superstar – výchovný koncert 

Naši žiaci mali možnosť zažiť ďalšie pokračovanie série úspešných multimediálnych 
antidiskriminačných výchovných koncertov, ktoré nám poskytlo neobvyklý pohľad na otázky 
diskriminácie, rasizmu a šikanovania. Zaspieval nám bývalý  súťažiaci z televíznej relácie 
Slovensko hľadá SUPERSTAR - Róbert  Šimko a jeho kolegovia. 
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Aktivita „Prsty“ 

 

                   

 

Aktivita bola zameraná na vyjadrenie vzťahov a citov k blízkym osobám. Všetci žiaci plnili 
úlohu veľmi zodpovedne a snažili sa svoju prácu doplniť krásnymi farebnými ilustráciami. 

 

Návšteva z CPPP v Spišskom Hrhove 
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Zaujímavé besedy spojené s prezentáciou boli pre žiakov 2. stupňa pod vedením pani 
psychologičky z CPPP v Spišskom Hrhove. Témou besied bolo týranie, zanedbávanie 
a zneužívanie detí a žien.  

 

Športové aktivity  
 
 

Florbalový turnaj starších žiakov o pohár riad. školy ZŠ Huncovce 
 
Na florbalovom turnaji starších žiakov sa okrem domácich Huncoviec predstavili aj žiaci zo 
ZŠ Veľká Lomnica, ZŠ Vrbov a naši žiaci. Po jednej výhre, jednej prehre a jednej prehre po 
samostatných nájazdoch sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste. Za najlepšieho brankára 
turnaja bol vyhlásený náš Štefan Žiga. 
 

 

     
 

 
...naši víťazi... 
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Turnaj v malom futbale o pohár riaditeľky ZŠ Bystrany 

 
Mladší žiaci 

Na 4. ročníku v malom futbale o pohár riaditeľky ZŠ Bystrany sa v kategórii mladších 
žiakov zúčastnili tieto 4 školy: ZŠ Bystrany, ZŠ  Jarovnice, ZŠ Poprad -Veľká a ZŠ Spišské 
Vlachy. Naši žiaci sa s jednou výhrou, jednou remízou a jednou prehrou umiestnili na 3. 
mieste. 
 

     

 

 

 
Okresné finále v malom futbale v Spišskej Novej Vsi 

 

  Mladší žiaci       
 
Okresného finále sa naši žiaci zúčastnili bez baráže, nakoľko Slovenský futbalový zväz 
v rámci projektu našu školu odmenil dresmi a ďalšími športovými potrebami. Naši žiaci sa na 
tomto turnaji umiestnili na 6. mieste, ale treba podotknúť, že väčšina žiakov sa po prvýkrát 
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zúčastnila mimoškolskej súťaže a tím tvorili o 2 roky mladší chlapci v porovnaní s ostatnými 
zúčastnenými tímami. 
 

     
 

 
 
 

Turnaj v malom futbale o pohár riaditeľky ZŠ Bystrany 
 

Starší žiaci 
 
Na 4. ročníku v malom futbale o pohár riaditeľky ZŠ Bystrany v kategórii starších žiakov 
sa zúčastnili 4 školy, každá z iného okresu: ZŠ Bystrany, ZŠ Jarovnice, ZŠ Poprad-Veľká 
a ZŠ Huncovce. Naši žiaci po vyrovnaných a napínavých zápasoch nakoniec s dvomi výhrami 
a jednou prehrou obsadili 3. miesto kvôli horšiemu skóre. 
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Olympijský deň      

     

Skok vo vreci        Streľba na prázdnu bránku         Hod medicimbalom 

     

       Jazda na kolobežke  Zvíťazili sme všetci... 

 
Školský žiacky parlament 

 
 

 

Pod vedením p. učiteľky Ing. Ľudmily Kozákovej aj v tomto školskom roku na našej škole 
pracoval školský žiacky parlament. 
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November 2013: Imatrikulácia nulťákov a prvákov 

 

     

                

Sľubujem, že budem každý deň chodiť do školy. 
Budem počúvať svoju pani učiteľku. 
Na hodinách  sa budem vzorne učiť. 

Budem sa slušne správať a dodržiavať školský poriadok. 

 

December 2013: Miss bábika 

               

Najväčšia bábika -  III. A  Malvína Žigová 

Najmenšia bábika -  II. B   Alexandra Pechová 

Netradičné meno pre bábiku - „ASI“  I. B   Vanesa  Žigová 

Bábika s najdlhšími vlasmi - 0.  A   Emília Šandorová 

Bábika s netradičným oblečením -   I. C   Ema Žigová 

Látková bábika -  II. A   Vanesa Pechová 
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Bábika Jahôdka - I. A -  Laura Žigová 

Bábika s najkrajším úsmevom -  IV. A   Jana Pechová 

Bábika s najmodrejšími očami -   III. B   Ivana Horváthová 

 

December 2013: Novoročné priania  

    

Február 2014: Súťaž o najkrajšie „Valentínske srdiečko“ 

 

 

 

 

Apríl 2014: 1. Apríl – Deň v pyžame  
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                           ...aj takýto môže byť Deň bláznov... 

                

                                        ...pyžamová párty... 

Apríl 2014: Škola hrou – návh obalu knihy  

        

             

Apríl 2014: Dopravná súťaž  

1. Kategória         
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Súťaž družstiev 
1. miesto: 3. C /Dominik Pecha, Vladimír Kandráč, Ján Kandráč/ 
2. miesto: 3. A /Štefánia Horváthová, Viktória Horváthová, Matej Dunka/ 

3. miesto: 3. B /Ivana Horváthová, Laura Horváthová, Jarmila Tišerová/     

2. kategória 

      

Súťaž jednotlivcov 
1. miesto: Marián Horváth VI. B 
2. miesto: Ondrej Horváth IV. A 
3. miesto: Dominik Horváth IV. A 

Máj 2014: Súťaž „Hulla-hop“ 

 

     

    1. miesto: Anežka Kandráčová III. A 
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     2. miesto: Iveta Horváthová IV. A             

     3. miesto: Stanislava Mikušová III. A 

 

Máj 2014: 3. ročník súťaže v stolnom tenise o raketu riaditeľky školy                     

      

         

1. miesto: VILIAM DUNKA  VIII. A 

2. miesto: DOMINIK  CHROMÝ  VIII. A 

3. miesto: SERGEJ  MIKUŠ  VII. A 
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Jún 2014: MISS ZŠ Bystrany 

 

   

 

Víťazky: 
I. kategória:  MISS SYMPATIA   Ivana Horváthová II. B 

 
MISS                              1. VICEMISS              2. VICEMISS 
Vanesa Šandorová I. A           Laura Žigová I. A         Františka Žigová II. B 
 

II. kategória: MISS SYMPATIA  Stanislava Mikušová III.A 

 

MISS                      1. VICEMISS               2. VICEMISS 
Malvína Žigová III. A    Dajana Mirgová  I. B      Anežka Šandorová II. A 

 



59 

 

 

Zlatý Ámos 2014   

 

Členovia ŽŠR pri Základnej škole v Bystranoch navrhli pani riaditeľku Mgr. Júliu Čurillovú 
do ankety Zlatý Ámos 2014 „O najobľúbenejšieho  učiteľa na Slovensku“. Z takmer 
osemdesiatky prihlásených učiteľov naša pani riaditeľka postúpila medzi dvadsiatku 
semifinalistov, osmičku finalistov a nakoniec aj štvorku superfinalistov, čo považujeme za 
obrovský úspech. Prispeli k tomu aj žiaci našej školy, ktorí sa podieľali na vytvorení 
programu – naspievali o nej pesničku a účinkovali v povinnej súťažnej disciplíne - na motívy 
novely Rysavá jalovica si spolu s pani riaditeľkou podľa jej scenára zahrali detektívku. Pre 
desiatich našich žiakov dva dni strávené na celoslovenskom kole súťaže v Košiciach boli 
silným a emotívnym zážitkom. Slzičke sa neubránila ani naša pani riaditeľka... 

 

     

                               



 

 

 

   

Vysvedčenie 

Školský rok sa náhli, ženie, 

už tu máme vysvedčenie. 

Aká bola tvoja trieda? 

Ako oznámkuješ triedu? 

Čo si sa tam podozvedal? 

Nám tu bolo v škole spolu 

príma, čiže na jednotku (1). 

To je koniec. Dávam bodku. 

                                                                        Daniel Hevier 

                              
Časopis neprešiel jazykovou úpravou. 

Zdroje: školský archív, internet, www.basnicky.sk 


