
...časopis p
re všetkých a o všetkom...

Za dverami 
našej školy

Základná škola 
Ďumbierska 17 

Banská Bystrica

číslo 2 

 apríl

šk. rok 2016/2017

občasník



REDAKČNÁ 
RADA

Šéfredaktorka 
  (Je  zodpovedná za obsah a podobu 

celého časopisu. Koordinuje 
jednotlivé činnosti potrebné pre 

 vznik časopisu. Zastupuje časopis 
 na verejnosti.) :  

Predseda redakčnej rady 
(V spolupráci so šéfredaktorkou a  
redaktormi zabezpečuje prípravu 

časopisu)  

Redaktori 
(Sú zodpovední za určitú časť 
časopisu alebo rubriku. Dávajú 

konečnú podobu  informáciám, ktoré 
získali.): 

Editor (Prečíta články redaktorov a
premýšľa, či môžu čitatelia článkom 

porozumieť, a upravuje ich.): 

Fotografka (Pomocou fotoaparátu 
vytvára fotografie. Svojim záberom 

dokáže včas zastaviť dej a podať 
svedectvo.): 

Externí spolupracovníci: Žiaci, ktorí 
nie sú súčasťou redakčnej rady a 
prichádzajú so svojimi témami.

Soňa ĎURIANOVÁ, 7. C

Jakub Karas, 3. C 
                                        Denis Vaník, 4. C

Mgr. Renáta Kršková

Nikola Štefanovská, 6. C 

 

Matúš ZLOCHA, 3. A



Kalendár podujatíWARM WISHES FOR THE HOLIDAY SEASON

FEBRUÁR

MAREC

Vtáky v zime

VALENTÍN

Florbal
Olympiády

Gymnastický štvorboj

Fašiangy

Olympiády

Hviezdoslavov Kubín

Exkurzie
Basketbal

Olympiády
Pytagoriáda

Burza kníh

Deň vody

Matematický KLOKAN

Súťaž v speve

Výtvarné súťažeAPRÍL
Testovanie 9

Zápis budúcich prvákov

Olympiády

Ďumbiersky speváčik

Veľká noc Deň narcisov

Deň Zeme

Zber papiera



Fašiangy

Žiaci 7.C a 7.B ukončili na našej škole
fašiangové obdobie



Krstné meno
Poznáš jeho pôvod?

2. časťPáči sa ti tvoje meno? 

Možno sa ti bude páčiť ešte viac, 

keď si prečítaš o jeho význame.

BARBORA

BERENIKA

DOMINIK, DOMINIKA

DIANA

DENIS

DAVID

BEATA

DANILO

DOROTA

BRANISLAV, 
BROŇA,  

BRONISLAVA 

DANIEL, DANIELA

DUŠAN

DAJANA

- z gréc. barbaros - "cudzinec"; "kto nezrozumiteľne 

rozpráva"

- z latinského beata  "blažená", "šťastná", 

- z gréckeho Bereniké  "prinášajúca víťazstvo"

- ruské meno z bulharského  Bogoris, z mongol. 

bogori "malý"

- slovanské meno s pôvodným 

významom "bráň slávu", "slávny 

obranca"

- z angl. variant mena Diana

- starozákonné meno z hebr. 

Dániél "Boh rozsúdil", Boh je sudca"
- podoba mena Daniel

- starozákonné meno asi z asýr. dádu  a hebr. dód 

"miláčik"

- franc. podoba mena Dionýz, čes., rus. Denis

- žen. meno podľa mena rím. bohyne lovu božská, alebo 

súvisí s lat. dies "deň", teda "jasná", "žiarivá"

- svätecké meno, z lat. Dominicus "pánov"
- 

BORIS

z gréc. Dórotheos "dar Boží"

- pôv. južnoslovan. skrátená podoba mien Duchosla, Dušislav



primátor 
Mesta Banská Bystrica

Ján NOSKO
a naši šiestaci

Mgr. Martina Adamcová

Mgr. Ľubica Martinková

Občianska náuka ako prehliadka 
Mestského úradu Banská Bystrica

Na zvedavé otázky žiakov trpezlivo odpovedal pán primátor.



30. marec 2017

Pridať krátky text

súťaž v prednese poézie a prózy a 

vo vlastnej literárnej tvorbe

KOVÁČOVA BYSTRICA

V interpretačnej súťaži v prednese prózy sa   

na 1. mieste v 2. kat. umiestnila Lucia Bečková z 9.A 

 a vo vlastnej literárnej tvorbe získala   

1. miesto v 1. kat. Sofia Čellárová z 5.A.

Blahoželáme!



Hokej

ŠPORT

Jakub KARAS, 3.C

2. časť

     HC 05 iclinic 
Banská Bystrica

Klubové farby: biela, červená, čierna 

Štadión: Hronské predmestie 4, Banská Bystrica 

Kapacita: 2 841 divákov 

Rok vzniku: 2005

Názvy klubu:

1922 - Slávia Banská Bystrica 

1939-ŠK Banská Bystrica 

1948-Sokol NV Banská Bystrica 

1953- Slovan Banská Bystrica 

1958- Červená Hviezda Banská Bystrica 

1962 - Iskra Smrečina Banská Bystrica 

1993 - ŠK Iskra Banská Bystrica 

1995 - Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica 

1999 - ŠaHK Iskra Banská Bystrica 

2005 - HC´05 Banská Bystrica 

2015 - HC´05 iClinic Banská Bystrica

Úspechy klubu:

1968/69 - víťaz 1. slovenskej národnej 

hokejovej ligy 

1994/95 - víťaz 1.hokejovej ligy SR 

1997/98 - víťaz 1.hokejovej ligy SR  

2005/06 - víťaz 1.hokejovej ligy SR 

(HKm Zvolen B) 

 2007/08 - víťaz 1.hokejovej ligy SR 

2010/11 - 3. miesto v extralige 

2013/14 - 3. miesto v extralige 

2014/15 - 2. miesto v extralige 

 2015/16 - 2. miesto v extralige 

 2016/17 - víťaz TIPSPORT LIGY



Bzdocháčovci a olympijské hry 
1. časť

Kristína SOVÁKOVÁ, 6. B

     Je 18.2. a rodina Bzdocháčová sa pripravuje na každoročné olympijske hry. 

Ocko Fernand hádže špáradlami (u nás samozrejme oštepmi). Skoro trafí 

starkú, ktorá pletie dlhánsky pulóver, ale tá schytila špáradlo, zlomila ho o 

svoje boľavé koleno, pritom vôbec nezastonala a víťazne prekrížila ruky ako 

karatistka. Nečudujte sa, naša super starká má čierny pásik v karate! Mamka 

Bronislava práve skáče stojacim ľuďom po hlavách, ktorí sa tlačia v obchode v 

šóre na šunku. 97,98,99,100 a hladký skok na šmykľavú podlahu. Sesternica a 

bratranec hrajú na ôsme husle, čo im majsterskí kadernícki rodičia museli 

kúpiť. Chudáci, po prvé míňajú špenátové listy (papierové eurá) a pistáciové 

škrupinky (centy) a po druhé majú zodraté uši. No a  čo sa týka našej hlavnej 

hrdinky Magdalény, tá už preteká v šikmej Číne s leopardom a zákerným 

gepardom na ulici Fun Ho. Ak o našej Magdaléne pochybujete, že prehrala, 

tak ste na veľkom omyle.

     No a keď už sú všetci doma, môžeme ísť na to! Šup k najbližšiemu močiaru,

kde sa budú odohrávať olympijské hry. „Páni!“, hovorí sesternica s husľami v 

rukách. Pred nimi stálo obrovské jazero plné kaprov, ktorí tento rok 

organizovali olympijské hry. Na druhej strane močiara stáli dlhoroční nepriatelia 

Hopsanovci. Boli to lúčne koníky a tie najodpornejšie zvery, aké naša známa 

rodinka pozná. „Poďme rýchlo na rozcvičku, aby nás znova neporazili!“ Povie 

ocko Fernand a hneď na to zagáni na Hopsanovcov. „Nezabudnúť pri 

rozcvičke na nič! Ruky, nohy, krídla, všetko!“

     Po rozvcičke išli Bzdocháčovci na miesto, kde sa začínali prvé súboje. A 

tam sa stretli Bzdocháčovci zoči voči Hopsanovcom. Z očí im šľahali blesky, 

oheň a potom sa ozval tatko Fernand celý červený ako paradajka a so 

štipľavým hlasom prehovoril: „Tentoraz vás porazíme!“ Hopsanovci ani 

neprehovorili, len sa uškrnuli a išli sa zapísať do zoznamu súťažiacich.
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O rozvoj školstva na Slovensku 

v 18. a začiatkom 19. storočia 

sa postarali: 

Matej Bel 
Slovenské meno sa uvádza aj ako 

Matej Bel z Očovej alebo Matej Bel 

Funtík. Bel bol žiakom súkromných 

škôl v Lučenci, potom v Kalinove a 

Dolnej Strehovej. Mal to šťastie, že 

jeho otec v ňom videl veľký talent. 

Rodičia podporovali Mateja v 

štúdiách. Tak sa v roku 1695 dostal 

na banskobystrické gymnázium, 

potom na gymnázium do Bratislavy, 

ďalej do Vesprému a do Pápy. V roku 

1704 sa vrátil do Banskej Bystrice, 

kde zmaturoval. 

V roku 1707 ukončil štúdium na

Univerzite v Halle. Zmodernizoval 
latinsko-humanistickú školu,

zaviedol vyučovanie domáceho 
jazyka a tzv. reálnych predmetov 

(napr. fyzika, botanika, ručné práce a 

najmä geografia).  

Samuel Tešedík

Daniel L
ehocký

Narodil sa v Peštianskej stolici, 

kde bol jeho otec, rodák z 

Púchova, farárom slovenských 

prisťahovalcov. Ako sedemročný 

osirel a matka, bratislavská 

Nemka, sa s ním v roku 1749 

vrátila do svojho rodného 

mesta. Základným princípom 

jeho reformy je spojenie 

vyučovania s potrebami 

života. Založil školu – Tešedíkov 

ústav. Zaviedol praktické 
cvičenia k teoretickým 

predmetom. Bol proti 
zanedbávaniu telesnej 

výchovy a proti 
nezaujímavému vyučovaniu. 
Jeho prácu ocenil cisár Jozef II. 

zlatou medailou 

Narodil sa v r. 1759 v Banskej Bystrici. Študoval v Bratislave a Jene, od roku 1784 pôsobil 

ako evanjelický farár v Hornej Mičinej, neskôr v Malej Čalomiji, kde v r. 1840 zomrel. Staral 
sa o povznesenie miestnych škôl a o zlepšenie výchovy ľudu. Školskú dochádzku od 6. 

do 15. roku pokladá za povinnú, prihovára sa za jednotné základné vzdelanie pre všetku 

mládež bez rozdielu sociálneho pôvodu a pohlavia. Namiesto latinského jazyka odporúča 

moderné jazyky, no za vyučovací jazyk pokladá materinský jazyk žiakov. 

Tvrdil, že deti treba vychovávať k samostatnosti a tvorivosti. Zdôrazňoval význam 

rodinnej výchovy. Poukazoval na výchovný účinok dobrého vzoru a telesné tresty pokladá 

iba za východisko z núdze. Náležite oceňuje aj význam telesnej výchovy a hier.



ŠKOLA SNOV
DAVID  ZEMKO ,  4 .  B

    Cez prázdniny som večer nemohol zaspať, a tak som začal 

premýšľať o tom, kedy budem musieť ísť späť do školy a ako by 

som chcel, aby to v škole bolo. Aby som sa tam dobre cítil a 

tešil sa na každý deň strávený v nej. Potom som od únavy 

konečne zaspal a sníval sa mi divný sen. 

    Už v prvý deň nového školského roku dostal každý žiak nový 

notebook a tablet, v ktorých bolo úplne celé učivo a my sme už 

nemuseli nosiť do školy ťažké tašky s učebnicami. Diktáty sme 

písali elektronickým perom, na výtvarnej sme maľovali 

elektronickými štetcami a úlohy sme iba odklikávali 

elektronickou myšou. A aj žiacka knižka bola elektronická a zlé 

známky sa dali opravovať tlačidlom "delete". Cez prestávky 

sme sa do jednotlivých tried premiestňovali na hoverboardoch a 

segwayoch a na telesnej sme hrali tenis, ping-pong, futbal, či 

hokej a to všetko na obrovskej plazmovej obrazovke s 

joystickom a konzolou v ruke. A aby sme vedeli všetko učivo 

úplne perfektne, pred vyučovaním sme vypili kokteil podľa 

rozvrhu a boli z nás malí "Einsteinovia". 

    Zrazu som sa zobudil na štekot môjho psíka. Poobzeral som 

sa okolo seba a zistil som, že zajtra  končia jarné prázdniny a ja 

si musím dopísať poslednú úlohu a prebaliť knihy na 

vyučovanie. No a zistil som aká je skutočná realita - že sa 

vlastne do školy teším - na spolužiakov, pani učiteľky, na 

telesnú... 

      



HORÚ
CE

KRESL
O

SOŇA  ĎUR IANOVÁ ,  7 .  C

Dne s  v  ňom  s ed
í : PaedDr. Patrik FERIANC 

riaditeľ školy
1. Kde ste navštevovali základnú školu? 

U mňa to bolo trochu zložité. Dva roky som chodil do našej ZŠ, vtedy sa volala ZŠ Klementa 

Gottwalda. Keďže nás bolo veľmi veľa, ako Sásovanov, ďalšie 2 roky som dochádzal do ZŠ SNP. 

Na druhý stupeň som nastúpil do hokejovej triedy na dnešnú „Golianku“    . 

2. Kedy ste začali s hokejom? 

Keď som bol v prvom ročníku, robil sa nábor do hokejového klubu. Konkrétne to bol p. Orságh, otec 

známeho slovenského hokejistu a dnešného trénera HC05 iClinic BB. Ako dieťa som sledoval 

televízne zápasy a veľmi ma to bavilo. 

3. Kto vás vozil na štadión? 

Rodičia, tak ako dnešné deti. Doma som sa obliekol do vystroja a korčule mi viazal otec priamo na 

štadióne. Nie však na tom dnešnom, ale na vedľajej ploche. Tá nebola krytá, preto keď napadol 

sneh, museli nám ju rodičia najskôr odhrabať. 
4. Kam viedli vaše stredoškolské kroky ?

Na Strednú stavebnú priemyslovku. Vždy ma bavili stavebné činnosti, kresliť domy a v 

neposlednom rade sa mi páčilo, ako chodili študenti s veľkým pravítkom na rysovanie pod 

pazuchou. 

5. Zo stavebnej ste šli priamo za učiteľa? 

Nie. Po strednej škole som ešte stihol základnú vojenskú službu. Trvala 12 mesiacov a v rámci nej 

som bol v Žiline a Dolnom Kubíne. Ako okejista som mal trochu iný režim. 

6. Zvládli by ju dnešní chlapci? 

Myslím si, že nie. Dnešné deti sa nevedia vzdať pohodlia domova. Bola to ťažká škola života. Rád 

však spomínam na rôzne príhody, ktoré som tam zažil. 

Tam som sa rozhodol ísť na prijímacie pohovory na VŠ, predmety GEG-TSV. 

7. Aké športy si dnes zahráte? 

Zdravotné problémy mi už nedovolia robiť šport aktívne, ale rád si zahrám floorbal, volejbal, s deťmi 

idem na bicykel. 

8. Akú hudbu si pustíte vo voľnom čase? 

Rock a skupinu Helloween. 

9. Máte cestovateľský sen? 

So sestrami sme si sľúbili, že do mojej štyridsiatky navštívime New York. Keďže august sa blíži a ja 

viem, že to nestihneme, ostáva to zatiaľ mojím snom. Raz sa mi to však určite splní. 

10. Aká kniha leží na vašom nočnom stolíku, čo momentálne čítate? 

Času mám menej ako by som chcel, ale mám rozčítaného Dana Browna – Inferno. 



Malá včelička 

Včelička maličká 

letela mi okolo líčka. 

Odletela na kvet, 

zobrala si z neho med. 

Liana KULFASOVÁ, 2. D 

JA
R 

oča
mi fo

tog
raf

ky 

Nik
oly

JAR 

Na jar slnko pekne hreje, 

každý sa vždy všade smeje. 

Mamička uvarila kašu, 

všetci kričia šu, šu, šu, 

deti smejú sa o dušu. 

Stromy sa pekne zelenajú, 

kvietky pekne zavoňajú, 

a všetci sa zaradujú. 

Laura KOCHELKOVÁ, Tatiana 
BABICOVÁ, Manuel MARZÁN, 2. A



Zasmejme 

sa
Blondínka si v lietadle sadne k oknu. 

O chvíľku k ňu príde fešn
ý chlapík a 

hovorí  - 
Prepáčte

 slečn
a, ale toto 

sedadlo je moje ...  
Blondínka: - D

aj 

si odpich mladý, takéto blbé finty 

poznám ... n
eotravuj!   C

hlapík 

pokrčí p
lecami a prehodí: No tak si s 

tým Boeingom štartuj sama ...

Matej Vinc, 4. A

"Deti, na čo si to hráte?" 

"Hráme sa na mamičku a na 

otecka." "To je pekné - a 

prečo medzi vami sedí ten 

buldog?" "No to je predsa 
svokra!"

Viete, ako sa pozná 

blondínka už v škole? 

Keď pani učiteľka 

zmaže tabuľu 

a ona vygumuje zošit!

Ferko hovorí na hodine matematiky 

"Báger", "Báger tut". Kamarát sa 

k nemu pridá "Báger tutut". Ferko a 

jeho kamarát sa smejú. Príde k nim 

učiteľka matematiky a povie "Ešte raz 

poviete báger a máte poznámku"! 

Ferko sa pozrie na pani učiteľku a 

povie "Tut tut buldozér".

Samuel Chorvát, 4. A



Nielen pre 
najmenšíchVypočítaj svoj 

VEK podľa ČÍSLA TOPÁNOK 

Neveríš? 

Je to jednoduchá matematika. 

  

1. Napíš číslo svojich topánok. 

2. Toto číslo vynásob 5. 

3. Výsledok vynásob 20. 

4. K výsledku pripočítaj súčasný rok . 

5. Od výsledku odpočítaj rok tvojho 

narodenia a dostaneš štvorčíslie. 

Prvé dvojčíslo je číslo 

tvojich topánok, 

druhé dvojčíslo je tvoj vek. 

1. Máte zapáliť oheň a máte k 

dispozícii lieh, benzín, noviny, 

sviečku, koks, 

čierne uhlie, škatuľku zápaliek a kus 

vaty. Čo zapálite prvé? 

2. Ako sa hovorí žene, ktorá nemá 

všetky svoje prsty na jednej ruke? 

3. Aké hodiny ukazujú presný čas 

iba dvakrát za deň?  

Odpovede: 1. Samozrejme, najprv treba zapáliť zápalku. 

2. Žena, ktorá nemá všetky svoje prsty na jednej ruke, je normálna.

Všetkých prstov je 20 a to je veľa na jednu ruku:-). 

3. Ručičkové, ktoré stoja.

Ja
rn

á
 o

m
a
ľo

vá
n

ka



Želáme všetkým 
krásnu a voňavú jar! 

www.zsdumbb.edupage.org

Nové nápady posielajte na adresu: 

krskova@zsdumbb.sk

Ďakujeme za pomoc 
pri tvorbe časopisu 
firme R COPY, s.r.o. 

Banská Bystrica 


