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Obvodné kolo v plávaní ZŠ 
17.3.2011

Školské kolo sú�aže Hviezdoslavov Kubín - I.stupeò 
22.3.2011

Kto je kto v rozprávkach  P. Dobšinského    16.3.2011
 

Organizátorom o
ostupová sú�až žiakov 

základných a stredných škôl v predpísaných 
disciplínach. Žiaci z našej školy sa ve¾mi 

radi zapojili do tejto sú�aže, pretože plávaniu sa 
venujú nie len na vyuèovacích hodinách ale aj na 
záujmových krúžkoch zameraných na tento šport. 
Pretekári plávali v disciplínach jednotlivcov a 
zmerali si svoje sily aj v štafete chlapcov a dievèat.   
Prví traja v každej kategórii získali medaily a 
diplomy. 

 žiaci: 

bvodné kolo v plávaní bola 
naša základná škola. Je to p

plaveckých 

Ví�azi postupili do krajského kola, kde 
reprezentovali našu školu. Boli to títo Dávid 
Kos�, Oliver Regrút, Patrik Štefanik, Patrik Škurla.

Dòa 22.3.2011 o 13,00 hodine sa konala v školskej 
knižnici recitaèná sú�až v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín ž iakov 2.  -  4.roèníka.  
Toto sú výsledky sú�aže:
Poézia: 1. miesto M . Maleševiè III.A 
2. miesto P. Surmajová III.A 
3. miesto P. Vidišèák II.A 
Próza: 1.miesto V. D. Cimbová II.A 
2. miesto G. Gonos II.A 
3. miesto V. Maèuga III.B
Všetkým úèinkujúcim ïakujeme za úèas�, ví�azom 
blahoželáme a tešíme sa na stretnutie pri objavovaní 
ïalších recitátorských talentov. Ví�azom držíme palce 
na okresnej sú�aži, kde budú reprezentova� našu školu

V školskej knižnici sme si 16. marca 2011 pripomenuli 
výroèie narodenia Pavla Dobšinského Dòom ¾udovej 
rozprávky. Tohtoroènou témou bolo objavenie hrdinov 
Dobšinského rozprávok – dobrých aj zlých, pekných aj 
škaredých, dôležitých aj menej dôležitých. Žiaci èítali knihy 
Pavla Dobšinského a do sú�ažných hárkov zapisovali hrdinov, 
názov rozprávky a stranu, na ktorej sa rozprávka nachádza. 
Èím viac rozprávok žiaci preèítali, tým viac hrdinov mohli 
zapísa�. 
A tú sútsínajlepší: 
1.miesto  68 hrdinov - Jozef Vengloviè – II.A 
2. miesto  46 hrdinov - Alžbeta Bujdošová – V.A 
3.miesto 34 hrdinov - Jozef Gonos – IV.B
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