










VESMÍR OČAMI DETÍ – regionálne kolo výtvarnej súťaže v Žiari nad Hronom
– február 2013 –
Dominik Švaral (9. roč.) – ocenená práca pod názvom Vesmírna zátoka a postup
do celoslovenského kola

Rozprávkové vretienko – obvodné kolo v prednese rozprávky
12. marec 2013
I. kategória (1. stupeň)
3. miesto – Peter Tabernaus (3. roč.)
II. kategória (2. stupeň)
2. miesto – Monika Gulašová (6. roč.) – postup do krajského kola
3. miesto – Monika Grecová (6. roč.)

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo v prednese poézie a prózy
14. marec 2013
I. kategória (2.–4. roč.) – poézia
1.miesto – Ján Anderko (4. roč.)
2.miesto – Emma Mudráková (4. roč.)
3.miesto – Lenka Urblíková (3. roč.)

II. kategória (5.–7. roč.) – poézia
1.miesto – neudelené
2.miesto – Michaela Papajová (6. roč.)

III. kategória (8.–9. roč.) – poézia
1.miesto – Hana Balková (8. roč.)

I. kategória (2.–4. roč.) – próza
1.miesto – Bibiána Klikačová (4. roč.)
2.miesto – Lucia Boldišová (4. roč.)
3.miesto – Marek Gulaša (4. roč.)

II. kategória (5.–7. roč.) – próza
1.miesto – Monika Gulašová (6. roč.)
2.miesto – Rebeka Majsniarová (6. roč.)
3.miesto – Michaela Sitárová (5. roč.)

Biblická olympiáda – dekanátne (okresné) kolo v Žarnovici
19. marec 2013
3. miesto – Dominik Švaral (9. roč.), Matej Boldiš (9. roč.), Jozef Kováč
(7. roč.)
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Adelka (6)

1.Hmm... Do Nemecka.

2.Mušle.

3.78 dní.

4.Spravi� si úlohy.

5.Metod?

Brigitka (7)

1.... Do �íny.

2.... ... ... Kríž.

3.2 dni.

4.... Oddychovanie.

5.Pani u�ite�ka.

Pa�o (8)

1.Do Chorvátska.

2.To sme sa ešte neu�ili. Neviem.

3.2 dni.

4.Písanie.

5.Pani u�ite�ky.

Rudko (7)

1.... Nie�o kúpi�.

2.Sladkosti.

3.2 mesiace.

4.Robi� si úlohy.

5.... Neviem.

Marcelka (9)

1.Do Chorvátska.

2.Zlato.

3.Celý rok.

4.Cez prázdniny? Oddych.

5.Hmm... Takže... Mária Terézia.

�akujeme vám, naši spolužiaci, za váš �as a odpovede.

– �u�u – bee –
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