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Základná škola Jozefa Cígera  Hronského v Krupine 

Pripravili: členovia krúžku Školský časopis 



S LÁSKOU 

Mesiac máj je mesiac lásky. Možno 

práve preto sa v tomto mesiaci 

oslavujú sviatky, ktoré spája slovo 

láska: deň matiek a deň rodiny. Naši 

žiaci prvého stupňa 20. mája 2015 

potešili svojich rodičov, súrodencov 

a starých rodičov vystúpením 

v Literárnej čajovni, v ktorom im 

ukázali nielen svoju šikovnosť ale 

zároveň im aj poďakovali za ich 

starostlivosť a lásku. Najprv 

hudobne nadaní žiaci našej školy, 

ktorí navštevujú ZUŠ, zahrali na 

dychových hudobných nástrojoch. 

Potom pani učiteľky ukázali, ako sa 

správať a hlavne nesprávať v divadle. 

Nakoniec žiaci každej triedy zahrali 

krátke divadielko, zatancovali, 

najlepší recitátori sa predviedli 

svojim prednesom a na záver všetci 

spoločne zaspievali pieseň venovanú 

maminkám. Pre deti boli najväčšou 

odmenou úsmevy a potlesk ich 

najbližších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objavovali 

sme krásy 

Talianska 

V dňoch 6.5. až 10.5. 2015 sa osemnásť 

žiakov a päť učiteľov našej školy 

zúčastnilo poznávacieho zájazdu do 

Talianska. Navštívili sme mestá Pisa 

a Florencia, ktoré patria 

k najvyhľadávanejším mestám v 

Toskánsku a hlavné mesto Rím.  

Naša cesta sa začala v stredu večer, 

cestovali sme cez Rakúsko a cez nádherné, 

monumentálne a východom slnka 

osvetlené Alpy sme prekročili hranice 

s Talianskom.  

V prvý deň nášho zájazdu sme strávili 

v meste Pisa, rodisku slávneho Galilea 

Galileiho. Prezreli sme si Námestie 

zázrakov s jeho asi najznámejšou 

pamiatkou Šikmou vežou. Kto mal chuť a 

odvahu mohol si vyjsť až ku zvonici na 

najvyššom poschodí veže. Komu sa 

nechcelo šliapať po 294 schodoch mohol 

navštíviť katedrálu, babtistérium 

(krstiteľnicu), mramorový arkádový 

cintorín alebo najmenšiu botanickú 

záhradu – založenú ako prvú v Európe. 

Druhý deň nás privítala krásna starobylá 

Florencia, s jej dominantou, katedrálou St. 

Maria del Fiore, s druhou najväčšou 

kupolou na svete, babtistériom a zvonicou. 

Aj tu kto mal odvahu si mohol vyjsť buď 

po 463 schodoch na vrch kupoly, odkiaľ sa 

mu naskytol nádherný výhľad na 

Florenciu, alebo na vrch zvonice. Zastavili 

sme sa aj v kaplnke Mediciovcov, ktorej 

najkrajšia časť však bola pre rekonštrukciu 

zatvorená. Potom sme po ceste ku Galérii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uffizi videli repliku Michelangelovej 

sochy Dávida. Prešli sme po moste 

zlatníkov, ktorý má súčasné pomenovanie 

preto, že sa na ňom nachádzajú obchodíky 

so zlatom. Poslednou zastávkou na našich 

potulkách Florenciou bol palác Pitti, sídlo 

rodu Pittiovcov, s krásnym parkom 

a ružovou záhradou.  

Posledný, tretí deň nášho pobytu 

v Taliansku sme navštívili hlavné mesto 

Rím. Tu bol náš program veľmi pestrý. Pre 

niektorých z nás bolo zážitkom aj 

cestovanie metrom, ktorým sme sa dostali 

až do Vatikánu, našej prvej zastávky. 

Pozreli sme si námestie Sv. Petra a 

baziliku Sv. Petra. Kto nemal ešte plné 

zuby schodov opäť mohol vystúpiť až na 

vrchol kupoly po 491 schodoch, alebo 

vyjsť asi do polovice výťahom a zvyšok 

vyjsť pešo. Popri Anjelskom hrade sme 

prešli až na námestie Piazza Navona, ktoré 

je známe ako námestie umelcov. Ďalšou 

zastávkou bol starobylý Pantheon, 

v ktorého kupole sa nachádza diera 

s priemerom 9 metrov, ktorá je jediným 

zdrojom denného svetla v tomto chráme. 

Mali sme však aj trocha smoly, pretože 

svetoznáma Fontána Di Trevi bola v tom 

čase v rekonštrukcii, a preto sme ju 

nemohli vidieť v plnej kráse. No aj tak 

pôsobí monumentálne a nádherne so 

svojimi sochami, napríklad sochou 

Neptúna. Aj keď v nej nebola voda, predsa 

sme do nej pravou rukou a cez pravé plece 

hodili mincu, aby sme sa do Ríma ešte raz 

vrátili. Denne z nej vyberú mince 

v hodnote 3000€. Na našich potulkách 

Rímom sme nemohli vynechať Španielske 

schody, asi najznámejšie schody na svete, 

na ktoré si mnohí prídu len tak posedieť- 

135 schodov spája Španielske námestie 

s kostolom Trinita dei Monti. Popri 

Kapitole, na ktorom stojí nádherný 

pamätník Viktora Emanuela II z bieleho 

mramoru, sme prešli k pravdepodobne 

najznámejšej stavbe v Ríme, ku Koloseu. 

V Koloseu sa konali zápasy gladiátorov, 

ktoré mohlo sledovať až 50 000 ľudí. 

V blízkosti Kolosea sa nachádza Fórum 

Romanum – zvyšky rímskej starobylej 

architektúry. No a už nás čakala len 

spiatočná cesta domov na Slovensko. 

Videli sme veľa zaujímavého, niečo nové 

sme sa naučili, ochutnali sme pravú 

taliansku pizzu a cestoviny, počasie nám 

vyšlo na jednotku a tak sme sa, síce 

unavení ale plní nových zážitkov 

a informácií, vrátili domov. Verím, že 

niektorí z nás sa do Ríma ešte raz vrátia. 

                Mgr. Slavomíra Chrienová 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jablko alebo citrón 

Dňa 15.5.2015 sa uskutočnila 

zaujímavá akcia. Poisťovňa Generali 

v spolupráci s políciou kontrolovala 

vodičov áut. Zaujímavé na tejto akcii 

bolo to, že sa na nej zúčastnili aj 

žiaci. Na vyučovacích hodinách 

namaľovali na výkres s logom 

poisťovne a policajného zboru jablká 

a citróny. Ak zastavený vodič išiel 

podľa pravidiel, dostal od žiakov 

jabĺčko, ak porušil pravidlá dostal 

citrón. Žiaci sa vodičom jabĺčkom 

poďakovali za to, že spôsobom jazdy 

neohrozujú ich životy alebo citrónom 

upozornili, že spôsobom jazdy 

ohrozujú ich zdravie a ich životy. 

Dospelí často chvália alebo karhajú 

deti. Teraz to bolo naopak. 

           Mgr. Marta Štrbková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou areálu našej školy je aj  

školský park. Neustále sa mení. 

Niektoré stromy v ňom už museli byť 

vyrúbané a iné ešte len začínajú rásť. 

Najmladším stromom je od 27.5.2015 

malý smrek, ktorý zasadili tohtoroční 

prváci. Bude rásť spolu s nimi a vždy, 

keď sa do školy v budúcnosti vrátia, 

pohľad naň ich vráti do detstva. 

 

 

 

 



MÁJOVÁ  

VIEDEŇ 

Dňa 28.mája 2015 sa konal výlet do 

Viedne. O 7.00 sme sa všetci stretli 

pred budovou školy a postupne sme 

nastúpili do autobusu: od najstarších 

žiakov - deviatakov až po tých 

najmladších žiakov druhého stupňa – 

piatakov.  Cesta do čokoládovne 

Hauswirth nám trvala približne tri 

hodiny. Čokoládovňa Hauswirth je 

jedinečná v tom, že v nej najprv 

môžeme všetko ochutnať a podľa 

toho, čo nám najviac chutí, si aj 

vybrať, čo si kúpime.  

Asi o tridsať minút neskôr sme 

dorazili do obchodného centra, kde 

sme strávili hodinku a mohli si 

pokúpiť všetko, čo sme potrebovali, 

alebo chceli. 

O jednej poobede sme dorazili k  

zámku Schönbrunn a jeho záhradám, 

v ktorých sa nachádza aj najstaršia 

ZOO v Európe, ktorá tiež patrí 

medzi najkrajšie. V ZOO sme strávili 

štyri hodiny a aj tak sme nevideli 

všetko, čo ukrýva.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolo 18.00 sme odchádzali z Viedne 
a domov sme prišli približne o 22.00.  

Výlet dopadol veľmi dobre, všetci 

sme sa zdraví vrátili domov. Bol to 

síce namáhavý deň, ale plný 

príjemných zážitkov.  

          Natália Spodniaková, 7.C 

 

 

 



ČERVENÝ    

KRÍŽ 

Ako každý rok, tak aj v tomto roku 

sme sa my- žiaci ZŠ JCH zúčastnili 

súťaže mladých zdravotníkov, ktorú 

organizuje Červený kríž. Boli sme 

rozdelení do dvoch tímov: prvý 

stupeň a druhý stupeň.  

Súťaž sa už tradične koná vo 

Zvolene na námestí. Začiatok súťaže 

otvorili organizátori spolu 

s rozhodcami. Keď dozneli ich 

posledné slová, vybrali sme sa na 

jednotlivé stanovištia. Keď všetky 

tímy dosúťažili, prišlo na rad 

vyhodnotenie. 

 Naša škola dopadla celkom dobre, ale 

po minulé roky to bolo lepšie. Žiaci 

prvého stupňa získali krásne 4. 

miesto a žiaci druhého stupňa pekné 

7. miesto.  

Najlepší zo všetkých sme boli 

v centovej zbierke. Odovzdali sme 

120 €, za čo ďakujeme všetkým 

žiakom a aj pánom učiteľom, ktorí 

prispeli na dobrú vec. 

 Veľká vďaka patrí pani učiteľke 

Adriane Krejčíovej, ktorá nás na 

súťaž pripravovala. A samozrejme – 

už sa tešíme na ďalší ročník súťaže. 

       Alžbeta Tomašovicová, 7.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spievanky pod 
Vartovkou 

23. mája 2015 sa naše speváčky 

Sofia Povalačová (4.C), Tatiana 

Sýkorová (5.C) a Silvia Sýkorová 

(9.C) zúčastnili tejto súťaže v speve 

ľudovej piesne. A nielen zúčastnili. 

Silvia si vyspievala druhé a Sofia 

prvé miesto! 

OROL  

TATRANSKÝ 

Dňa 20. mája 2015 sa žiaci deviateho 

ročníka so sprievodom pani učiteliek 

zúčastnili divadelného predstavenia 

vo Zvolene. Predstavenie Orol 

tatranský bolo pod záštitou Divadla 

Jozefa Gregora Tajovského. Témou 

hry boli Štúrovci. Domnievajúc sa, že 

nič nové sa už o nich nedozvieme, 

ostali sme príjemne prekvapení. 

Nielenže sme sa dozvedeli nové 

informácie, ale divadlo nám pomohlo 

lepšie pochopiť spoločenskú situáciu 

a vzťahy tej doby. Inscenácia bola 

výborne spracovaná do najmenších 

detailov. Z divadla sme odchádzali 

s očarením a s ľahkým úsmevom na 

perách. Navonok nudná téma nás 

dokázala vnútorne obohatiť. 

           Júlia Frčková, 9.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉTORIKA 

12. mája 2015 sa na obvodnom kole 

v rétorike  - Štúrov Zvolen 

zúčastnila Adriana Habrúnová (5.C). 

Hoci nezískala cenu, ďakujeme jej za 

reprezentáciu našej školy. 

 

 

 



MIDIVOLEJBAL 

22. mája 2015  prišla po šiestich 

základných kolách počas školského 

roku na rad vyraďovacia fáza. V boji 

o postup na finále oblasti STRED 

(kraj BB a ZA) bojovali naše žiačky 

proti dievčatám z EMŠ. V dvoch 

setoch naše volejbalistky porazili 

dievčatá zo športových tried 

a postúpili na finále oblasti do 

Brusna. Finále oblasti STRED 

v midivolejbale sa uskutočnilo 

26.mája 2015. Svoje sily si tu 

zmeralo 6 najlepších tímov z dvoch 

krajov – BB a ZA. Naše dievčatá 

v skupine zdolali nepríjemnú Novoť 

a podľahli Poltáru, neskoršiemu 

víťazovi. Už v semifinále nemali 

ďaleko od postupu na Majstrovstvá 

SR, no v tajbrejku podľahli 

domácemu Brusnu. V boji o 3. miesto, 

ktoré zaručovalo postup na MSR 

nezvládli s Banskou Bystricou.  

 

 

 

 

 

Hoci prvý set vysoko prehrali, 

dievčatá sa  podarilo ešte 

namotivovať a vyhrali druhý set. 

V rozhodujúcom treťom sete im však 

chýbali fyzické aj psychické sily 

a postup na MSR im ušiel o chĺpok. 

Naše družstvo : Mária Kohútová 

(9.C), Veronika Remiarová (9.C), 

Nikola Majerová (9.C), Anna 

Kohútová (6.A), Silvia Sýkorová (9.C) 

a Nikoleta Odalošová (8.B). 

              Mgr. Michal Strelec 

 

 

 

 

 

 

 

MINIVOLEJBAL  

Mladšie žiačky si tiež v dlhodobej 

súťaži vybojovali postup na finále 

oblasti STRED, ktoré sa konalo 19. 

mája v Poltári. Aj ony postúpili cez 

žiačky susednej školy. Dievčatá síce 

podľahli Poltáru aj Brusnu, no obe 

tieto družstvá výkonom potrápili 

a ukázali, že patria medzi najlepšie. 

Kľúčový zápas o postup ale zvládli, aj 

keď v druhom sete pripustili 

zbytočnú drámu. Nakoniec, po 



víťazstve 2:0 nad Dolným Kubínom, 

sa tešili z postupu na Majstrovstvá 

Slovenskej republiky do Trenčína. 

Našim dievčatám držíme palce!!! 

Naše družstvo: Anna Kohútová (6.A), 

Viktória Balková (7.A), Lucia 

Mistríková (6.A), Lucia Kikinderová 

(7.A), Laura Pavlendová (5.A), Mária 

Balogová (6.A) a Adela Chovanová 

(7.C). 

              Mgr. Michal Strelec 

 

ATLETIKA 

Obvodné kolo atletiky žiačok 

a žiakov sa konalo 27. mája 2015. 

Našu školu reprezentovalo 20 žiakov: 

Viktória Balková (7.A), Mária 

Kohútová (9.C), Slávka Melichová 

(9.B), Jana Poliaková (9.B), Veronika 

Remiarová (9.C), Timea Selecká 

(7.B), Barbora Slúková (8.B), 

Jozefína Vicianová (9.C), Ema 

Vozárová (7.C), Radana Zimányová 

(9.A), Matúš Augustín (8.B), 

Branislav Čižmár (9.A), Martin 

Machovič (9.B), Michal Stanko (8.B), 

Karol Stankovič (9.B), Tomáš 

Strelec (9.A), Šimon Štímel (7.A), 

Patrik Tuhársky (8.A), Martin 

Záchenský (9.C) a Lukáš Žitniak 

(9.A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súťaži družstiev získali dievčatá 

tretie miesto a chlapci druhé miesto. 

Štafeta chlapcov – Štímel, Strelec, 

Machovič a Stankovič získala 1. 

miesto.  

 

 

 

 

 

Štafeta dievčat – Vozárová, 

Poliaková, Kohútová, Zimányová 

získala  2. miesto. 



Z jednotlivcov boli najúspešnejší:  

 

 

 

 

Martin Machovič – 1.m. –beh na 60 m 

a 1. m. – skok do diaľky        

 

 

 

 

              

Lukáš Žitniak -1. m. -  skok do výšky  

 

 

 

 

 

Mária Kohútová – 2.m. – beh na 300 m   

 

 

 

 

Radana Zimányová – 2.m. – skok do 

výšky 

 

 

 

 

 

Ema Vozárová – 2.m. – beh na 60 m  

 

 

 

 

 

Šimon Štímel – 3.m. skok do diaľky 

a 3.m. beh na 60 m 

 

 

 

 

 

Karol Stankovič – 3.m.– beh na 300 m 

 

 

 

 



 

 

 

Č

Naši klubáčikovia prežili 12. mája 

2015 zaujímavé popoludnie. Z domu si 

v tento deň mohli priniesť kolobežky 

a korčule. Mnohí z nich vedia, že 

správny jazdec nosí aj prilbu 

a chrániče a priniesli si ich tiež. Pani 

vychovávateľky im pripravili 

zaujímavú trať a tak sa jazda 

zručnosti mohla začať. Všetci sa 

snažili prejsť cez trať čo 

najrýchlejšie a zároveň 

najbezpečnejšie. Zvíťaziť mohli len 

niektorí, ale pobavili sa určite všetci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DARČEK 

Deň rodín je krásny sviatok. Naši 

najmladší klubáci vyrobili pre 

svojich najbližších milé darčeky. 

 

OSTROV 
POKLADOV 

19. mája 2015 sa okolie našej 

školy zmenilo na nekonečný 

oceán. Križovalo ho päť pirátskych 

lodí. Posádka týchto lodí, 

hrôzostrašní piráti, sa snažili 

splniť všetky úlohy, získať indície, 

zložiť heslo, nájsť mapu k pokladu 

a nakoniec aj samotný poklad. 

Našťastie sa im to podarilo 

a spokojní odplávali do neznáma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slovakia 

The Slovak Republic is a country in 

central Europe. It is a small country. 

Slovakia has a population of about 

5.5 million people.  It borders with 

the Czech Republic, Poland, Ukraine, 

Hungary,Austria. 

There are mountains and lowlands.  

The largest lowland is Podunajská 

nižina. The highest mountains are 

the High Tatras. The highest peak is 

Gerlachovský štít. The biggest dams 

are Liptovská Mara, Orava dam and 

Zemplínska Šírava. There are many 

rivers. The longest river is the Váh.  

The Váh is 403 km long. The largest 

river is Dunaj – the Danube. 

In Slovakia four seasons change 

every year: spring, summer, autumn, 

winter. 

The capital city is Bratislava. Slovak 

President Andrej Kiska lives in 

Bratislava.  There is Bratislava 

castle. The second largest city is 

Košice. There is a famous cathedral 

of St Alžbety – it is the largest 

church in Slovakia. The third large 

city is Banská Bystrica. There is 

a Monument of Slovak National 

Uprising. 

The Slovak Republic has a lot of 

interesting places.   

 

 

 

 

There are castles:  Bojnice, Orava, 

Spišský hrad, Bratislava, Trenčín, 

Zvolen ... 

There are caves:  Demänovská, 

Bystrianska, Harmanecká, Domica ... 

Slovakia is a rich country in thermal 

springs – there are a lot of health 

resorts: Piešťany, Bardejovské 

kúpele, Dudince, Kováčová, Sliač ...                                                           

                       Anton Neurath , 6.B                                                                                                                             

 

   

 

 

 

                  

 

                     Barbora Melichová, 2.A 
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Roman Lenhard, 7.B 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                          

Vanesa Oružinská , 7.B             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Aneta Žiaková , 9.C           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


