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Ocenenie najlepších
Mesto Turany
ocenilo najlepších jednotlivcov a kolektívy v oblasti športu,
školstva , kultúry a spoločenského života za rok 2016.
Ďakovný list za reprezentáciu mesta v roku 2016 prevzali
1. Ondrej Holko – športová streľba
2. Adam Černek – plávanie
3. Maroš Litvaj – psie záprahy
4. Martin Maťko – biatlon
5. Lenka Frkáňová – športová streľba
6. Róbert Dargaj – športová streľba
7. Ing.Viera Ujčeková – športová streľba
8. Júlia Kluknavská – športová streľba
9. Mgr. Miroslava Sláviková – za dlhoročnú a aktívnu pedagogickú prácu
10. Mgr. Radomila Fraňová – za dlhoročnú a aktívnu pedagogickú prácu
11. Miriam Kytasová - za úspechy vo výtvarnej súťaži
12. Martina Kapustová - za úspechy vo výtvarnej súťaži
13. Družstvo Klubu vojakov v zálohe Turany: Zdeno Mertl,
Mgr.Marek Vajda, Ivan Šebík
14. Družstvo Špor tovo streleckého klubu Turany:
MDDr. Lenka Líšková, Júlia Kluknavská, Terézia Albertová
15. Klub rádioamatérov Turany
16. FS Kriváň Turany - za dlhoročnú reprezentáciu Turian
v oblasti kultúry
Poďakovanie za úspechy v roku 2016
1. Barbora Kamenská - BS Tatran Turany
2. Ing. Michal Kamenský – BS Tatran Turany
3. Juraj Dojčár st. – BS Tatran Turany
4. Michaela Ujčeková – BS Tatran Turany
5. Kevin Sajdák – MŠK Turany
6. Miloslav Kapusta - Šachmat Turany
7. Jaroslav Litvaj- Šachmat Turany
8. Žiaci ZŠ v Turanoch – Ministerstvo obrany SR udelilo
ocenenie laureát ankety Vojenský čin roka v kategórii Priateľ
armády: získali ho žiaci: Kristián Sochuľák, Klára Sochuľáková,
Michal Stano, Marek Pavelica, Sabina Štetková, Sára Barániová.
9. Dáša Javorová, Tamara Javorová – Charita, pomoc ľuďom
10. Miroslav Kochol – športová streľba
11. Ing. Ivan Raffaj FbK Turany - za dlhoročnú aktívnu prácu
v prospech kolektívneho športu.
Slávnostné odovzdanie ocenení najlepším jednotlivcom a kolektívom z oblasti športu, školstva, kultúry a spoločenského
života mesta za rok 2016 sa uskutočnilo v piatok 31.marca
2017 v obradných priestoroch Mestského úradu v Turanoch.
Ocenenia prevzali všetci z rúk primátora mesta Ing. Miroslava
Blahušiaka , za účasti zástupcu primátora Romana Maťku
a predsedu Komisie ŠŠK a I pri MZ Ing. Ivana Jesenského.

Deň mesta
Mesto TURANY

DEŇ MESTA – OSLAVY ÚRODY,
CHOVATEĽSTVA A REMESIEL
9. septembra 2017
Vážení spoluobčania!
Tradičné podujatie organizované ako II. ročník Dňa
mesta pripravuje
Mesto Turany na sobotu

9. septembra 2017 o 13,00 hodine
Mesto Turany vyhlasuje ku DŇU MESTA tradičnú súťaž vo varení kotlíkového guľášu „NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ“,
do ktorej sa môžu zapojiť súťažné družstvá.
Podmienky súťaže:
- prihlásiť sa môžu obyvatelia, spoločenské a záujmové organizácie a ostatní záujemcovia do 3. 9.
2017 na Mestskom úrade v Turanoch
- súťažné družstvo musí mať najmenej 3 členov
- súťažné družstvo si zabezpečuje pracovné pomôcky
na varenie
- organizátor súťaže zabezpečí hlavné suroviny
na varenie /mäso, zemiaky, chlieb/, misky, lyžice,
palivové drevo, ktoré budú rozdelené v rovnakom
množstve pre každé súťažné družstvo. Ostatné
suroviny si zabezpečujú prihlásení do súťaže
samostatne.
- za kvalitu a predaj zodpovedá súťažné družstvo.
Predajná cena za porciu je stanovená
organizátorom - 1,50 €.
Organizátor bude vyberať od súťažného družstva
poplatok za 100 porcií guľášu vo výške 70 €, 80 €
zostáva súťažiacim na ostatnú prípravu. Poplatok
bude vyberaný počas dopoludnia.
Súťažné družstvá varia pri potoku Studenec od 6,30 hod.
Guľáš bude hodnotiť určená komisia o 11,45 hod.
Najlepšie 3 družstvá budú odmenené.
Pri príležitosti II. ročníka DŇA MESTA je tiež možnosť
poskytnutia iného občerstvenia zo strany organizácií,
spolkov a podnikateľov pôsobiacich v obci.
Upozorňujeme, že predaj tvrdého alkoholu je
zakázaný!
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Súťaž domov a záhrad

NÁVRATKA – PRIHLÁŠKA
Organizácia – jednotlivec .............................................
Súťaž „ NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ “........... Áno ...........Nie ........
Iné služby, občerstvenie ...............................................
v Turanoch ................................

...................................
podpis, pečiatka
Návratku je potrebné odovzdať na MÚ Turany do 3. septembra 2017

Duchovné zamyslenie

Koniec školského roka v evanjelickom cirkevnom zbore
V poslednú júnovú nedeľu sa uskutočnil v evanjelickom kostole
dvojnásobný sviatok. Slávnostný záver školského roka pre deti
navštevujúce náboženskú výchovu, s odovzdaním vysvedčení
novým zborovým farárom Mgr. Danielom Gdovinom. Manželia
Gdovinovci prišli do Turian po dlhšie neobsadenej pozícii kňaza
v ev.a.v. cirkevnom zbore. Pre nich bola táto nedeľa tiež prvou,
ktorú odslúžili ako noví duchovní, členovia zboru ich privítali spoločne pripraveným občerstvením a pohostením, ktoré bolo aj
pre všetkých zúčastnených. Deti sa potešili z atrakcií, ktoré im
spríjemnili predprázdninový čas.

IJ
Púť na Velehrad
Farnosť Turany v prvý májový deň, usporiadala púť autobusom
k našim blízkym susedom na Moravu. Historické miesto, kde položili základy našej viery sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy
na Velehrade, bolo prepojené aj spomienkami návštevy sv. Jána
Pavla II. v roku 1990. Svätú omšu nám slúžili dp. Radovan Petrek
a dp. Ľubomír Guniš v bazilike Nanebovzatia Panny Márie a sv.
Cyrila a Metoda. Cestou späť sme prežili nádherné chvíle na Skalke
pri Trenčíne a v benediktínskom kláštore. Táto púť bola pre naše
rodiny i našu farnosť, duchovným obohatením a možnosťou viacej
sa spoznať a vo viere sa povzbudiť.
Monika Kapustová

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Deň matiek
Májové dni boli bohaté na uskutočnené podujatia mesta.
V druhú májovú nedeľu sa konala v kinosále oslava Dňa matiek, ktorú
pripravuje Mesto Turany v spolupráci s Kresťanskodemokratickým
klubom Turany. V pestrom programe vystúpili predovšetkým domáci- deti oboch MŠ a ZŠ, spevokol Notička z rím.-kat. farnosti
ale tiež muzika z Oravy. Príhovor vďaky pre všetky mamy a staré
mamy predniesol primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak. Pestrá
kytica kvetov bola odovzdaná v podobe pekných piesní a tancov
od všetkých účinkujúcich. Ďakujeme, milé mamy, za to, že ste.

Majáles pre deti
Stretnúť toľko detí rôzneho veku pohromade sa dalo na detskom
Majálese, ktorý sa konal v poslednú májovú sobotu na športovej
strelnici na Tibíne. Pekné počasie odmenilo snahu organizátorov
ZOTŠ Turany a ZO ÚŽS Turany, ktorí podujatie už po niekoľko rokov
pripravujú. Atrakcie pre deti, koníky, maľovanie na tvár, ukážky práce
kynológov a hasičov , detské súťaže, hudba a tanec boli hlavným
programom tejto peknej soboty. Rodičom sa s deťmi v prírode páčilo,
sladké dobroty boli pre deti i vďaka štedrým sponzorom pripravené,
a tak mohli stráviť pekné chvíle v spoločnosti svojich kamarátov
do večera. Tradičná bodka na záver – pena od hasičov bola už
tradične akoby ukončením tohto detského podujatia.

Ij

Stavanie mája
Stavanie mája bolo v daždi
Tohtoročné stavanie mája sa nieslo v znamení nepriazne počasia.
DHZ a FS Kriváň to mali o to ťažšie, keď za pomoci dažďa i vetra
zdvihli na námestí do výšin už neodmysliteľný pestrofarebný máj.
Podarilo sa im to v predstihu 27. apríla 2017. Máj vysoký 20 m zdobil
námestie po celý májový čas, pripomínal tradíciu, ktorá sa viaže
na Turany už po mnoho rokov. Pohľad na krásny máj, je ozdobou,
ktorá teší.

Večer v múzeu
V tretiu májovú sobotu sa uskutočnilo podujatie nazvané Večer
v múzeu, deň, kedy majú možnosť návštevníci nazrieť do nových
zbierkových fondov nášho Miestneho múzea. Pozvanie prijala
takmer stovka detí a dospelých,
ktorí videli rozšírené múzejné
expozície. Staré Turany, Príroda
Turian, M.A.Bazovský, História
lyžovania v Turci, Technika včerajška, sú pripravené k návšteve
skupín po dohovore a ohlásení na MÚ alebo v MKS Turany
i v priebehu roka.

Ij

Čo hovorí matrika

Uvítanie najmenších

Narodenie
Nina Kračmerová
Nina Danišková
Michaela Dibdiaková
Ján Calík
Kristián Bóna
Pavol Javornícky
Alexandra Nalevanko
Nikola Šparcová
Michal Hanko
Kristína Morgošová
Nikolaj Ovčík
Ema Karcolová

Kristína Blašková
Andrej Kapusta
Eliška Murčeková
Nina Kozáková
Olívia Murčeková
Sandra Majtáňová
Filip Šamaj
Šimon Chrenko
Lukáš Perniš
Sara Blahušiaková
Alia Quzmar

Privítať tých najmenších občiankov Turian bolo potešením
po dlhšom čase, keď sa opäť obradné priestory mestského
úradu ozývali detským džavotom. Zástupca primátora mesta
Roman Maťko privítal takmer tridsať malých ratolestí svojich
rodičov, ktorí sa narodili v druhom polroku roka 2016 a v prvých mesiacoch roka 2017. Už tradične ich pozdravili aj starší kamaráti – deti z MŠ Krížnej, ktoré si pripravili i tentoraz
pekný program. Privítali sme opäť po dvoch rokoch dvojičky
- dievčatká, ktoré sa narodili manželom Murčekovcom. Malý
darček pre spomienku na uvítanie do života a zápis do pamätnej knihy, bude pripomínať zúčastnených slávnostný deň ich
detí. Nuž vitajte: Šimonko, Adamko, Kristiánko, Filipko, Emka,
Olívia, Eliška, Ninka, Miško, Janko, Jožko, Samko, Kristínka,
Lukáško... Nech ste v Turanoch stále doma.

Uzatvorenie manželstva
Ing. Jaroslav Sobek
Tomáš Ondrejkovič
Ing. Gustáv Majtáň
David Pišoja

Úmrtie

Anton Staš
Albert Lepeta
Edita Sojková
Vladimír Klein
Kornel Korda
Jozef Kolenčík
Ján Lang
Ondrej Janota
Žofia Ďubašáková
Pavol Pohánka
Roman Gažinec
Elena Barčíková
Jaroslav Vrabec
Elena Urbanová
Emanuel Ján Beňo
Jozef Martinický
Anna Vajdová
Jozef Bochnička
Blažena Ťaptíková
Dušan Brxa
Juraj Čanády
Ján Majko
Anna Janovská
Jozefína Feťková
Karolína Machajdová
Edita Brezinová
Pavol Gelačák
Emília Sajdáková
Anna Kručinská
Zuzana Jančovičová
Ivan Cíger
Miroslav Had
Paulína Kapustová
Marta Cígrová
Elena Čierna
František Jellúš
Ján Kurhajec
Jozef Štancel
Paula Muňková
Milan Húdry
Zuzana Jurčíková
Ľubomír Grofik
Zuzana Revallová
Ľudmila Gettová
Ivan Ranto
Jaroslav Kubáň
Zuzana Mičková
Božena Maťková
Katarína Lihanová

Ing. Jana Germeková
Miroslava Pohánková
Mgr. Monika Pálfyová
Mgr. Naďežda Kučmová
20. 12. 2016
4. 1. 2017
4. 1. 2017
10. 1. 2017
12. 1. 2017
17. 1. 2017
17. 1. 2017
21. 1. 2017
22. 1. 2017
24. 1. 2017
30. 1. 2017
13. 2. 2017
21. 2. 2017
24. 2. 2017
25. 2. 2017
26. 2. 2017
6. 3. 2017
7. 3. 2017
19. 3. 2017
23. 3. 2017
26. 3. 2017
31. 3. 2017
3. 4. 2017
4. 4. 2017
24. 4. 2017
27. 4. 2017
29. 4. 2017
3. 5. 2017
4. 5. 2017
12. 5. 2017
12. 5. 2017
16. 5. 2017
21. 5. 2017
24. 5. 2017
26. 5. 2017
27. 5. 2017
1. 6. 2017
9. 6. 2017
10. 6. 2017
13. 6. 2017
21. 6. 2017
23. 6. 2017
6. 7. 2017
12. 7. 2017
16. 7. 2017
16. 7. 2017
17. 7. 2017
25. 7. 2017
27. 7. 2017

81 rokov
62 rokov
76 rokov
64 rokov
89 rokov
77 rokov
72 rokov
79 rokov
78 rokov
65 rokov
79 rokov
83 rokov
77 rokov
86 rokov
83 rokov
85 rokov
77 rokov
69 rokov
79 rokov
71 rokov
94 rokov
72 rokov
85 rokov
80 rokov
91 rokov
80 rokov
63 rokov
74 rokov
67 rokov
91 rokov
67 rokov
56 rokov
94 rokov
66 rokov
87 rokov
62 rokov
76 rokov
81 rokov
90 rokov
70 rokov
77 rokov
49 rokov
92 rokov
83 rokov
71 rokov
58 rokov
93 rokov
93 rokov
89 rokov
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Zo športu
45. ročník Behu oslobodenia Turian
Vyhodnotenie 45. ročníka Behu oslobodenia Turian
Jubilejnému ročníku nášho tradičného podujatia predchádzala včasná a dôkladná príprava. Na príprave sa s výborom BS
Tatran iniciatívne podieľal viceprimátor mesta p. Roman Maťko.
V predvečer behu sme prevzali a zariadili na štadióne klubovňu
BS Tatran a v zasadačke sme s riaditeľom Miestneho múzea
JUDr. Ľubomírom Liskajom pripravili výstavu z histórie nášho behu.
Počasie sa aj napriek nie najpriaznivejšej predpovedi vydarilo, ale
určite ovplyvnilo účasť detí aj dospelých.
Dopoludňajší program vyplnili na dráhe štadióna behy 70 predškolákov a žiakov a pred bránou štadióna 7 korčuliarov. Nesúťažným
behom zdravia Turancov a členov BS Tatran sme si uctili pamiatku
obetí II. svetovej vojny položením kytice pri pamätníku na námestí.
Škoda že nás aj tento rok nebolo viac a okrem výboru BS v zložení A. Vajdová, B. Kamenská, M. Pták, M. Janota, F. Jelluš, J.
Dojčár ml. J. Liskaj st. sa pridali E. Vojt, M. Feťko, P. Ujček a dvaja
Žilinčania. Za zakladateľov sa obetiam poklonil aj prvý predseda
SZM Miroslav Vrabec, ktorý sa s manželkou Ľudmilou a ďalším
so zakladateľov behu Ľubomírom Rafajom starali o dozor na výstave. Veľké poďakovanie patrí viceprimátorovi Romanovi Maťkovi
za zabezpečenie medailí pre deti, cien a štartovných čísel pre
dospelých. Zabezpečil aj hasičov, ktorí pod vedením Stanislava
Bobrovnického postavili dva prístrešky na prezentáciu a podanie
občerstvenia, o ktoré sa postarala Ing. Viera Vojtová s rodinou.
Ďakujeme sponzorom za zabezpečenie cien a tomboly, ktorou sme
vyplnili čas na prípravu vyhodnotenia behu. Pred vyhodnotením
sme odovzdali aj diplomy najlepším v Turčianskej bežeckej lige
2016, ktoré iniciatívne zabezpečil Juraj Dojčár ml. Z našich členov
sa medzi najlepšími umiestnili : Tomáš Škuta, Pavol Ježík, Juraj
Dojčár st., Pavol Kincel, Barbora Kamenská, Anna Hrivnáková,
Martin Maťko a Michaela Ujčeková.
Poďakovanie za prípravu občerstvenia na behu patrí tiež vedúcej
ŠJ ZŠ Miroslave Kapustovej a za zabezpečenie dopoludňajšieho
programu riaditeľke ZŠ Mgr. Melánii Klučiarovskej s kolektívom
učiteľov. Za fotodokumentáciu patrí vďaka pohotovým fotografom
Zdenkovi Černekovi, Martinovi Kotrhovi a Jánovi Sopúchovi.
Popoludňajšiu prezentáciu bežcov a celý priebeh hlavného behu
na 10 km zabezpečila spolu s výborom komisia MsZ pre šport,
školstvo, kultúru a informovanosť pod vedením predsedu Ing. Ivana
Jesenského v zložení : L. Frkáňová, A. Stančíková, J. Sobeková, I.
Jesenská, S. Bobrovnický a pomocníci , zabezpečení členmi výboru
M. Adamov, L.Beluš, F. Almássy a ďalší nemenovaní. Za prípravu
škvarovej dráhy po zime patrí poďakovanie Viliamovi Kapustovi.
Hlavného behu – dva 5 km okruhy po uliciach mesta zabezpečeného
vozidlom mestskej polície s Pavlom Pohánkom a hasičmi na križovatkách, sa zúčastnilo 90 bežcov vo 8. kategóriách. Najrýchlejší
v kategóriách mužov z členov BS Tatran – do 40 r. M. Kamenský,
do 50 r. A. Staš, do 60 r. P. Litvaj, nad 60 r. III. miesto Ján Jesenský,
nad 70 r. najstarší účastník 80-ročný Dezider Ferenczy.
Medzi ženami po tretí raz s prehľadom zvíťazila naša rodáčka
žijúca v Prahe Katarína Beľová a potešila účasť ďalších mladých
žien B. Kamenskej, A. Hybenovej a N. Pohánkovej. Z počtu 90
bežcov bolo 17 žien.
Z našich detí boli najrýchlejší škôlkári Matej Kamenský, Nelka
Dlugošová, Alexandra Ujčeková. Najmladšími boli dvojročné

dvojičky Radka a Evka Ptákové. Zo školákov Richard Haľama,
Diana Hlavatá, Rastislav Urban, Katarína Sajdáková, Marco Turčan,
Adam Vajda, Martin Maťko, Michaela Ujčeková, Nikola Maťková.
Na kolieskach Martin Maťko a Ema Kňazúrová.
Poďakovanie patrí všetkých organizátorom, pomocníkom aj účastníkom behu.

Mgr. Jozef Liskaj

Dievčatá – futbalistky

45. ročník Výstupu na V. F. Kriváň

V Turanoch vznikol nový dievčenský futbalový tím... Na základe
vlastnej iniciatívy si dievčatá zo ZŠ Turany vytvorili svoje vlastné družstvo. V júni po niekoľkých tréningoch odohrali už prvé
zápasy. So svojimi rovesníkmi odohrali prvý priateľský zápas
v Turanoch. Za veľkej diváckej podpory dievčatá síce prehrali
4:2, ale odohrali veľmi pekný zápas. Držme im palce pri ďalších
futbalových zápoleniach.

Ij

Talent v bazéne Adam Černek

Adam Černek, jeden z najväčších plaveckých talentov Slovenska,
reprezentant PK Martin, si vybojoval miestenky na vrcholových
medzinárodných podujatiach. Bol to skvelý výsledok na majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti v Žiline, keď v disciplíne 50 m znak
dosiahol čas 26:50 sek. a s rezervou splnil limit potrebný na štart
na vrcholových medzinárodných podujatiach.
V júli, na Majstrovstvách Európy v Izraeli, sa nezľakol medzinárodnej
konkurencie, preplával sa do semifinále v 3 disciplínach – 50 m,
100 m a 200 m znak, všetky v slovenských juniorských rekordoch.
V kategórii 200 m znak obsadil pekné 10. miesto. Blahoželáme.
Teraz sa Adam Černek pripravuje na svetový šampionát, ktorý
sa bude konať na konci augusta v USA. „Ťažko prognózovať ciele,
ale dúfam, že zaplávam časy na hranici svojich možností. Je to
výzva - zmerať si sily s najsilnejšími juniormi na svete.“ Povedal iba
17 ročný slovenský reprezentant – študent Bilingválneho gymnázia
v Sučanoch, náš mladý spoluobčan.
Budeme mu držať palce!
IJ

Každoročne organizované najväčšie turistické podujatie, výstup
na Veľký Fatranský Kriváň je za nami. Tradícia jeho uskutočňovania
pripadá s pravidelnosťou na najbližšiu sobotu pred Jánom. V tomto roku
bol výstup presne v sobotu na Jána - 24.6. 2017, prialo mu počasie,
účasť turistov a bol to už jeho 45. ročník. Hlavným organizátorom
bolo Mesto Turany, ktoré spolu so všetkými spoluorganizátormi
pripravovali všetko k spokojnosti a úspešnosti už ďaleko vopred.
V predvečer výstupu sa v spoločenskej miestnosti ATC Trusalová
uskutočnilo spomienkové stretnutie organizátorov, spoluzakladateľov
organizovaného výstupu na Kriváň a priateľov z družobného mesta
Studénka. Vzhliadnutím videoprojekcie s fotografiami vo výstupových
kronikách sa všetci vrátili o pár rokov späť. V sobotu bola zabezpečená kyvadlová doprava na Trusalovú i do Vrátnej , turisti od ATC
Trusalová po žltej a neskôr zelenej turistickej značke sa cez prvú
občerstvovaciu stanicu nad Romanou, mohli pobrať až na lyžiarsku
chatu pod Chlebom. Tam bola druhá občerstvovacia stanica, kde sa
mnohí po namáhavom výstupe cez Generál zastavili. Nasledoval postup
ďalej cez Snilovské sedlo, Hranu Kriváňa k jeho vrcholu. Vrcholové
družstvo s pamätnou výstupovou kronikou a odznakmi čakalo na vrchole do 13,00 hod. Každý turista mal možnosť zapísať sa do kroniky
výstupov a za účastnícky preukaz získať nový výstupový odznak.
V tomto roku sa na vrchole prezentovalo
523 účastníkov, no vystúpilo ich určite
viac, ako bolo v kronike zaznamenané.

Na všetkých, ktorí vystúpili na 1 709 m vysoký najvyšší vrch Malej
Fatry, čakalo ukážkové počasie s krásnou viditeľnosťou. K peknej
tradícii nášho výstupu patrí tiež spievanie národných a ľudových
piesní od 11, 00 hod. Tie sa i tentokrát niesli ďaleko do údolia.
Medzi spevákmi boli v tomto roku priatelia zo Studénky, pridalo
sa množstvo turistov a bol to veru poriadny spevokol.
Kronika zaznamenala mená najmladšieho, najstaršieho i najvzdialenejšieho účastníka a tiež sponzorov 45. ročníka výstupu
na V. F. Kriváň. Zostup turistov bol smerovaný potom do priestorov
Autocampingu Trusalová, kde bolo podujatie vyhodnotené a vyžrebovaná bola aj tombola z účastníckych preukazov. Pripravený
bol chutný guľáš a občerstvenie, do tanca , na počúvanie a tiež
pre príjemnú atmosféru hrala všetkým country skupina 2+2
z Martina. V podvečer sa cvičila zumba v prírode, ktorá mala
vo výstupovom programe svoj debut a bol naň pozitívny ohlas.
Večerný program bol venovaný zábave s DJ Mirom Mihálikom. Keď
slnko zapadlo za obzor, bola po prvýkrát zapálená Jánska vatra
- za zvukov plieskania bičov folkloristu Martina Brxu a spevu
piesne Na Kráľovej holi, v podaní početnej diváckej verejnosti.
Podujatie sa skončilo o 22,00 hod. k spokojnosti tých, čo sa
na jeho organizovaní podieľali. Poďakovanie patrí tiež všetkým
sponzorom, ktorí ho podporili.
Výstup zaznamenal:
523 zapísaných účastníkov vo výstupovej kronike
Najmladšie účastníčky
13 mesačná Lilianka Danišíková z Nitry
			
18 mesačná Kristínka Poliaková z Vrútok
Najstarší účastník		
76 ročný František Hos zo Spišskej N. Vsi
Najvzdialenejší účastník Jiří Westrmaier z Karlových Varov
Dovidenia na Veľkom Fatranskom Kriváni 23. júna 2018.

9. ROČNÍK BEHU NA CHATU POD CHLEBOM
8. ročník memoriálu Jána Morgoša – 23.07.2017
M19 - juniori do 19 rokov (1998 a mladší) spolu 6
č
1
8
10

čas

poradie
kategoria absolutne

Klub

narodený

MKL
Kremnica
BS Tatran
Turany

16.07.1998 36:31:00

I.

28.

6.7.0005
najmladší

37:04:00

II.

31.

BK Modra

16.08.2003 38:36:00

III.

44.

M20 - muži od 20 do 39 rokov (1997-1978) spolu 27
č Meno
priezvisko
50 Andrej
Paulen
Matej
47 Petrovič
33 Jozef
Mitala

čas

poradie
kategoria absolutne

Klub

narodený

Žilina

16.09.1994 26:25:00

I.

I.

BK Opalis. 22.12.1995 26:46:00
Z. Poruba
Partizánske 11.08.1989 30:00:00
TdP

II.

II.

III.

4.

M40 - muži od 40 do 99 rokov (1977-1968) spolu 21
č Meno
priezvisko
67 Ondřej
Horák

Klub

narodený

čas

Fortex M. 20.06.1975 27:24:00
Beroun ČR

poradie
kategoria absolutne
I.

Nededza

01.11.1970

33:06:00

II.

12.

Čičmany

20.01.1969 33:19:00

III.

13.

M50 - muži od 50 do 59 rokov (1967-1958) spolu 9 Memoriál Jána Morgoša
č Meno
priezvisko
98 Ľuboš
Kováčik
105 Marián
Hudec
99 Vladimír
Kramár

čas

poradie
kategoria absolutne

Klub

narodený

SúľovHradná
KBPŠ
Púchov
Turč.
Štiavnička

16.05.1966 30:59:00

I.

5.

18.10.1967 34:19:00

II.

18.

26.06.1965 38:24:00

III.

43.

M60 - muži od 60 rokov (1957 a menej) spolu 13
č Meno
priezvisko
117 Ján
Jesenský
126 Bronislav
Walek
118 Milan
Libo

čas

poradie
kategoria absolutne

Klub

narodený

BS Tatran
Turany
Hrádek
ve Slezku
-ČR
biatlon
Vyhne

17.06.1954 34:36:00

I.

20.

27.01.1957 36:00:00

II.

27.

22.06.1955 37:16:00

III.

33.

Z 19 - juniorky do 19 rokov spolu 1
č Meno
priezvisko
20 Nikola
Maťková

Klub

narodený

čas

BS Tatran
Turany

18.12.2003 46:55:00

poradie
kategoria absolutne
I.

73.

Z 20 - ženy od 20 do 34 rokov /1997 - 1983/ spolu 6

BEH NA CHATU POD CHLEBOM

Meno
priezvisko
Martin
Čillík
Martin
Maťko
Peter
Černiansky

73 Peter
Mravec
86 Jaromír
Stanko

III.

č Meno
priezvisko
139 Lenka
Mlynarčíková
Eszter
136 Hortobágyiová
Martina
133
Čibová

Klub

narodený

čas

Banská
25.07.1992 34:26:00
Štiavnica
Elite Team
Ocra Slovakia 15.07.1994 34:56:00
GCPsquad 24.12.1983 38:19:00

poradie
kategoria absolutne
I.

19.

II.

23.

III.

40.

Z 35 - ženy od 35 do 49 rokov /1982 - 1968/ spolu 8
č Meno
priezvisko
159 Katarína
Paulínyová
152 Marie
Delingerová
Daniela
156 Reksová
č Meno
priezvisko
167 Anna
Staroňová

Klub

narodený

čas

AK ZŤS
28.04.1975 33:58:00
Martin
Fortex M.
Beroun ČR 29.01.1976 35:56:00
BK Lysá
p. Makytou 24.09.1975 36:46:00
Klub

narodený

čas

BK Opalisko
Z. Poruba

18.04.1948 46:05:00

poradie
kategoria absolutne
I.

17.

II.

26.

III.

29.

poradie
kategoria absolutne
I.

74.

Spolu bežalo 93 bežcov, druhý najvyšší počet po vlaňajšku - 146.
Ďakujeme mestu Turany, LK Nádej a sponzorom za finančné a materiálne zabezpečenie a ceny do tomboly.
Mgr. Jozef Liskaj
predseda BS Tatran

ZŠ Turany
Úspešne reprezentujeme Slovensko

Medzinárodný projekt v rámci programuErasmus+pod názvom „PRIDAJ SA K NÁM, PODPOR MŇA!“
Cieľom projektu je zamerať sa na dve disciplíny - hudbu a šport, ktoré sú vhodné na osvojenie si inkluzívnych
metód práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Projekt vytvára veľmi veľké a rôznorodé partnerstvo, zložené z:
• piatich škôl: Taliansko - koordinátor, Slovensko, Estónsko,
Rumunsko a Turecko
• 5 vedeckých súkromných partnerov: Taliansko, Litva, Belgicko, Švédsko a Veľká Británia
V medzinárodnom konzorciu projektu ERASMUS+ reprezentujeme Slovensko ako jediná škola.
Obsahom inkluzívnych aktivít zameraných na šport:
• podpora neformálneho zážitkového učenia
• syntéza psychomotorických hier a aktivít so zameraním
na nasledovné aspekty: stimulačný , rehabilitačný, sociálno - inkluzívny
• rozvoj koordinácie, koncentrácie, pamäte, presnosti, lokomočných zručností, hrubej a jemnej motoriky, zmyslového
vnímania
• priestor na relax
• upriamenie pozornosti na témy ako fair play, rovnosť príležitostí, pomoc, spolupráca, trpezlivosť, čestnosť

sa stretli s ostatnými projektovými partnermi a spolu sme odišli
do hosťujúceho mesta Lidköping. Prvý pracovný deň sme navštívili vzdelávacie centrum Campus Lidköping. Navštevuje ho 2000
študentov z takmer 90 krajín sveta. Očarili nás úžasné priestory,
vybavenie a príjemná atmosféra, ktorá nás sprevádzala počas
celého dňa. S dôsledne prepracovaným sociálnym a vzdelávacím
systémom sme sa oboznámili na Stenportskolan, kde sme mali
možnosť prakticky vyskúšať niektoré pohybové aktivity pre žiakov
so špeciálnymi potrebami.
V utorok dopoludnia nám pripravili vedeckí partneri projektu Erasmus+ z Talianska workshop na tému špeciálna olympiáda. Zoznámili sme sa s históriou vzniku tohto jedinečného podujatia. Formou
emotívnej prezentácie sme mali možnosť vidieť obrovskú radosť
a šťastný úsmev na tvárach handicapovaných mladých športovcov.
Popoludní prišiel rad na prezentáciu Slovenska. S radosťou sme
mohli ukázať prostredníctvom videa šikovnosť a pohybové zručnosti našich piatakov pri psychomotorických cvičeniach s padákom. Potom sme my dospelí cvičili „live“. V duchu myšlienky
projektu „Joinus“ sa k nám pridali aj učitelia z Estónska, Talianska, Švédska, Litvy, Belgicka a Anglicka.
Talianski partneri zaujali množstvom zábavných hier a súťaži,
ktoré sme si všetci vyskúšali. V ďalších dňoch nás čaká bohatý
športový program - návšteva SparbankenLindkoping arény a netradičné športy kalk hockey, florbal, bowling, bandy.
IV. MOBILITA PROJEKTU ERASMUS+ ZAMERANÁ NA ŠPORT
BELGICKO - LIÈGE
10 žiakov (T. Javorová, K. Žajdlíková, S. Karcolová, M. Maťko,
D. Stančík, M. Turčan, N. Siheľa, A .Kacvinská, E. Holková, B.
Laššuthová) a 3 pedagogickí zamestnanci (Mgr. T. Otrubová,
Mgr. B. Sumka, p. S. Vajdová) vycestovali do Belgicka v rámci
projektu ERASMUS+.
NAŠA CESTA DO BELGICKA

ERASMUS+ VO ŠVÉDSKU

1. DEŇ - LIÈGE (BELGICKO) ERASMUS+

4 pedagogickí pracovníci našej základnej školy (Mgr. M. Klučiarovská, Mgr. art. M. Hrnčiarová, Mgr. T. Otrubová a Mgr. A. Ondrlová)
strávili posledný novembrový týždeň vo Švédsku. Cesta a výlet
do Švédska znie veľmi lákavo. Pracovná cesta, ktorá je ďalším
pokračovaním projektu Erasmus+, však okrem poznania novej
krajiny a kultúry priniesla aj veľa povinností a príprav. Jej hlavnou
náplňou bolo vzdelávanie a tréning učiteľov v oblasti športu a inovatívnych vzdelávacích prístupov pri našej práci s deťmi. Švédsky
Göteborg nás privítal mrazivým slnečným počasím. Na letisku sme

2. DEŇ - LIÈGE (BELGICKO) ERASMUS+

V. MOBILITA PROJEKTU ERASMUS+ ZAMERANÁ NA ŠPORT
TALIANSKO – VITERBO
11 žiakov (N.Brxová, E. Morgošová, B. Kacvinská, E. Berešíková, E.
Dlugošová, Z. Žiaková, L. Koloková, M. Kapustová, T. Dubovec, A. Vajda, M. Matejička) a 3 pedagógovia (Mgr. art. M. Hrnčiarová, Mgr. T.
Otrubová, Mgr. M. Klučiarovský) sme vytvorili zohratý tím na športovú
mobilitu projektu ERASMUS+.

3. DEŇ - LIÈGE
(BELGICKO)
ERASMUS+

Naša cesta do Talianska začala v pondelok 22. 05. 2017 skoro ráno
o 1:45 vo Vrútkach. Cesta vlakom do Prahy bola dlhá a ospanlivá.
Do lietadla sme vstupovali mnohí so stiahnutými chvostmi, ale cesta
lietadlom (pre mnohých prvá) bola celkom príjemná. Odchodu spoločným autobusom z Ríma do cieľového mestečka VITERBA sme sa nemohli dočkať. Napokon sme unavení, ale šťastní dorazili do príjemného
vidieckeho hotela LA DIMORA VITORCHIANO.

4. DEŇ - LIÈGE (BELGICKO) ERASMUS+

5. DEŇ - LIÈGE (BELGICKO) ERASMUS+

IL PRIMO GIORNO (deň prvý): Tradičné privítanie v hosťujúcej škole
bolo príjemné a plné hudobných čísel. Aktivity zamerané na vzájomné
spontánne spoznávanie vystriedalo vzácne a inšpirujúce stretnutie so
špeciálnou olympioničkou Martinou Casagrande. Deň v škole sme
zakončili rôznorodými športovými aktivitami v GRUPPI INTERNAZIONALI (medzinárodných tímoch).
IL SECONDO GIORNO (deň druhý): Možno by ste to o nás nepovedali, ale deň sme začali ľahkým ranným joggingom (pán učiteľ Klučiarovský sa proste nezaprie :o))). Deň pokračoval orientačným behom
v historickom centre Viterba, ktorý bol pre mnohých dlhý a náročný.
Dorozumievať sa v cudzom jazyku a k tomu sa orientovať v neznámych
spletitých uličkách nebolo vôbec jednoduché. Neskôr sme si všetci pochutili na osviežujúcej GELATO (zmrzline). Po zaslúženom obede nás
čakali ďalšie ATTIVITE SPORTIVI(športové aktivity) pod vedením krajín Talianska a Estónska...
IL TERZO GIORNO (deň tretí): Tretí deň sme vstali všetci plní očakávania. Čakala nás totiž cesta do presláveného večného mesta - RÍM.
Cestou autobusom sme mali možnosť vidieť tradičnú rímsku TRAFFICO
(dopravu). S neuveriteľnou rýchlosťou, miestami pol metra za sekundu, sme sa nakoniec dostali na miesto určenia. Prvou zastávkou bolo

FORO ITALICO – čo je obrovský športový komplex s olympijským štadiónom, bazénom, tenisovými kurtmi a ďalšími historicky významnými
monumentmi. Jeho súčasťou je aj vysoká škola a sídlo olympijského
výboru. S radosťou sme si vyskúšali ten pocit bežať na slávnom štadióne, či sadnúť si na striedačku a do šatne najslávnejších talianskych
futbalových hráčov. Tým sa naša cesta v Ríme neskončila. Navštívili
sme VATICANO a jeho Svätopeterské námestie, prešli sme sa historickým centrom mesta, odfotili sme sa pri slávnom COLLOSEO a nakoniec sme vyšli na vrch budovy pamätníka MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II. Ten nám poskytol nádherný, ucelený a zároveň
posledný pohľad na Rím. ARRIVEDERCI, ROMA!
IL QUARTO GIORNO (deň štvrtý): Aj tento deň nám mal čo ponúknuť. Začali sme ho pod naším vedením. Pán učiteľ Klučiarovský
si pripravil blok športových aktivít a spolu s ďalšími hrami rumunského tímu bolo celé dopoludnie naše. Pred obedom nás čakala
odľahčená zábavná hra od projektového partnera z Litvy: stavanie
veže zo špagiet. Zdá sa to jednoduché, no aj pri tom sme museli v zmiešaných tímoch dobre rozmýšľať, ako zadanie čo najlepšie splniť. Popoludní nám pripravili zaujímavý program SPECIAL
OLYMPICS – (organizácia Špeciálnej olympiády), kde sme si napríklad vyskúšali hrať bowling, či veslovať na trenažéry. Pridanou
hodnotou celej zábavy bolo to, že sa k nám pridali aj kamaráti so
špeciálnymi potrebami z organizácie SpecialOlympics. Je krásne,
že je to práve šport, ktorý nám umožňuje hrať a tešiť sa bez rozdielu...VIVA LA SPORTS!!!
IL QUINTO GIORNO (deň piaty): posledný deň to proste žilo...ráno
sme začali spolu s talianskymi trénermi tancovať ZUMBU. Roztancovali celú telocvičňu a opäť sa k nám pridali športovci zo SPECIAL OLYMPICS. Poobede sme sa autobusom odviezli do VILLA
LANTE – nádherného parku so záhradami, fontánami a bludiskom.
Neskôr sme mali možnosť v centre mesta Viterbo kúpiť posledné
darčeky pre našich PADRE E MADRE (otcov a mamy). Podvečer
nasledovala rozlúčková večera s tanečnou párty. Nechýbala ani obrovská torta, vymieňanie darčekov, či posledné rozlúčkové objatia.
ARRIVEDERCI ITALIA!!!!
ČO DODAŤ NAKONIEC? Cesta domov bola dlhá, ale všetci sme
sa tešili a nemohli dočkať stretnutia s našimi rodinami. Priniesli
sme si množstvo krásnych zážitkov a spoločných spomienok.
ĎAKUJEME!!!

Roztrhlo sa vrece s vedomostnými
súťažami ...
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 4. 4. 2017 sa 5 našich žiakov zúčastnilo okresného kola
Matematickej olympiády v Martine v kategóriách Z6, Z7 a Z8.
V náročnej súťaži sa dvom z nich podarilo umiestniť medzi úspešnými riešiteľmi. Absolutórium si zaslúži Michal Stano zo VI. A,
ktorý s plným počtom bodov spolu s ďalšími tromi žiakmi obsadil
1. miesto v kategórii Z6.Katarína Sochuľáková zo VII.A sa vo
svojej kategórii umiestnila na výbornom 4. mieste, keď ju len jediný
bod delil od stupňa víťazov.
PYTAGORIÁDA
V dňoch 14. a 15. 3. 2017 sa úspešní riešitelia školského
kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola. Najväčší úspech
zaznamenali najmladší – TRETIACI. Prvé miesto obsadil
Tobiáš Peter Ondrla a druhé miesto Matej Božík, obidvaja
z 3.A triedy.

Ďalší úspešní riešitelia boli piataci - Estera Dlugošová (4. miesto)
a Tomáš Dubovec (5. miesto), obidvaja z 5.A triedy.
Matej Božík – všetkovedko školy
Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnil už 8. ročník celoslovenskej
vedomostnej súťaže Všetkovedko, v ktorej sú otázky zo všetkých
oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda,
slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná,
výtvarná, dopravná aj informatická výchova. Do súťaže sa zapojilo viac ako 17 500 detí – 6055 druhákov, 4915 tretiakov, 4523
štvrtákov a 2082 piatakov.
V našej škole o titul Všetkovedko bojovalo 44 žiakov 2. – 5. ročníka.
Medzi 15% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii
a titul Všetkovedko získali:
• Matej Božík z III.A triedy – obsadil 10. miesto zo 4915 tretiakov a svojím výsledkom predbehol 96,5% súťažiacich. Matej
zároveň získal titul Všetkovedko školy – žiak školy s najlepším
výsledkom.
• Tomáš Dubovec z V.A triedy – obsadil 14. miesto z 2082
piatakov a svojím výsledkom predbehol 94% súťažiacich.
• Lucia Pavlová z V.B triedy – obsadila 16. miesto z 2082 piatakov
a svojím výsledkom predbehla 92,1% súťažiacich.
• Medzi 30% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii
a titul Všetkovedko získali: N. Almássy – III.A, T. P. Ondrla
– III. A, S. Dubovec – III.B, M. Baráni – V.A, N. Jančovičová
– V.A, Z. Kubíkova – V.B
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
16.3.2017 sa v CVČ Kamarát v Martine konalo obvodné kolo
Fyzikálnej olympiády. Z našej školy sa ho zúčastnili dvaja žiaci 8.A
triedy. Napriek tomu, že úlohy fyzikálnej olympiády bývajú tradične veľmi náročné, chlapci ukázali, že sú veľmi šikovní. Úspešný
riešiteľ a 2. miesto obsadil Norman Siheľa.
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 7. 2. 2017 zorganizovalo CVČ Kamarát v Martine okresné
kolo Geografickej olympiády v kategóriách G (5. ročník), F (6.
a 7. ročník) a E (8. a 9. ročník). V silnej konkurencii 103 žiakov zo
16 škôl sme aj my mali 9 želiezok v ohni. Hoci otázky väčšinou
nekorešpondovali s preberaným učivom v jednotlivých ročníkoch,
prejavili naši žiaci snahu o dobré výsledky. Deviatak Marek Chrenko
skončil v konkurencii 36 žiakov na solídnom 10. mieste. Najviac
sa darilo siedmačke Nikole Maťkovej, ktorá obsadila medzi 34
súťažiacimi vo svojej kategórii skvelé 4. miesto. Navyše bola jednou z piatich úspešných riešiteľov kategórie F a len o 1 miesto jej
unikol postup do krajského kola. Za snahu a reprezentáciu školy
chválime všetkých našich zúčastnených žiakov.
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
Je najmladšou predmetovou súťažou zameranou nielen na podporu
záujmu o techniku, ale aj systémom starostlivosti otalentovaných
žiakov. Je určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom
ich motivuje k tvorivej činnosti a získajú tak základnú orientáciu
v oblasti techniky a vzťah k technicky orientovaným odborom.
6. ročníka okresného kola technickej olympiády sa mohli zúčastniť
traja žiaci zo školy. Našu školu reprezentovali: Norman Siheľa
a Filip Kúdelka z 8. A a Patrik Berešík zo 7.A.
Medzi 18 základnými školami sa dvojica našich žiakov Norman
Siheľa a Filip Kúdelka umiestnila na 3. mieste.
ŠACHOVÁ LIGA TURČIANSKYCH ŠKÔL 2017 SKONČILA
Odovzdaním ocenení piatim najúspešnejším družstvám sa 19.
apríla 2017 skončila Šachová liga turčianskych škôl.

Teší nás, že aj tento rok sme boli medzi ocenenými, tesne
za družstvami stredoškolákov z Bilingválneho gymnázia Sučany,
Gymnázium L. Lettricha Martin a Gymnázium V. P. Tótha Martin.
Za tento úspech si obdiv a poďakovanie zaslúži družstvo hrajúce
prevažne v zložení M. Syč (6. B, kapitán družstva), M. Stano (6.
B) a J. Š. Dudžík (9. A), ktoré získalo 14 bodov za 7 víťazstiev
v jedenástich zápasoch. Poďakovanie patrí aj ďalším členom
Šachového záujmového útvaru, najmä: N. Spilkovej (2. B), M.
Hammerovi (6. B), R. Bobekovi (9. A) a S. Hríbovi (9. A), ktorí
najaktívnejšie podporovali náš tím.
3. MIESTO NA REGIONÁLNOM KOLE SÚŤAŽE V UMELECKOM
PREDNESE PRÓZY ZÍSKALA SARAH FOŤKOVÁ

MORICOVE SUČANY
V piatok, 28. apríla sa uskutočnil na ZŠ SNP v Sučanoch už ďalší
ročník okresnej súťaže Moricove Sučany. Zúčastnilo sa jej 29
recitátorov z 8 škôl okresu Martin. V prednese poézie a prózy
s tematikou prírody sa veľmi dobre darilo aj žiakom našej školy.
Veď posúďte sami:
1. kategória
poézia 2. miesto Karin Holubová 3.A
		
próza 2. miesto Matej Božík 3.A
			
3. miesto Tobiáš Peter Ondrla 3.A
2. kategória
próza 1. miesto Sabína Štetková 6.B
3. kategória
próza 2. miesto Michaela Ujčeková 7.A
PRAVEKÁ SÚŤAŽ
Múzeum Praveku v Bojniciach vyhlásilo už 7. ročník pravekej
súťaže. Úlohou bolo, aby kolektív žiakov vytvoril humorný praveký
komiks na tému: Čo všetko mohli neandertálci v Bojniciach zažiť
v pravekej dobe kamennej počas jedného dňa svojho života.
Odmenou pre 3 kolektívy bol výlet do Bojníc (tvorivé dielne v Múzeu
praveku + doprava).
Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci 5. ročníka. Spolu 38 žiakov z V.A a V.B triedy spojilo svoje sily a na hodinách výtvarnej
výchovy vytvorili komiks s názvom Večera v Prepostcave. Nebolo
to jednoduché – žiaci sa museli dohodnúť na postavách, vymyslieť
príbeh, v knihách a na internete si vyhľadať informácie o živote
v praveku a v skupinách nakresliť svoju časť príbehu do komiksu.
Museli spojiť vedomosti zo slovenského jazyka, dejepisu, anglického
jazyka - Svet v storočiach a výtvarnej výchovy. Ich úsilie nebolo
márne, hodnotiaca komisia vybrala medzi ocenené kolektívy práve
našich piatakov.
A tak 31. mája 2017 sme navštívili Praveké múzeum v Bojniciach.
Naučili sme sa mnoho nových vecí a poznatkov o mamutoch
a pravekých ľuďoch - neandertalcoch. Bolo to veľmi zaujímavé.
Nakoniec sme všetci spoločne urobili zo svojich spolužiakov neandertalcov - šamanov a vyzerali úplne ako originál. A asi každý

z nás si uvedomil, že v dávnej dobe sa žilo úplne inakšie, aj keď
nepoznali život s elektrikou a modernou technikou. Ďakujeme, že
sme mohli zažiť a vidieť, ako žili ľudia pred nami.
ŠKOLA V PRÍRODE • BYSTRÁ • 8. – 12. MÁJ 2017
Celý štvrtý ročník našej školy sa rozhodol využiť pobyt v škole
v prírode. Aj tohto roku to bol hotel Biela medvedica v Bystrej –
dedine na úpätí Nízkych Tatier. Cesta autobusom ubehla rýchlo.
Krivoľakou cestou plnou zákrut sme sa vyšplhali na Čertovicu
a potom – smer Tále. V hoteli nás čakali mladí animátori, ktorí sa
nám venovali v poobedňajších hodinách. Po ubytovaní a výbornej
večeri sme zakončili prvý večer, tak ako aj všetky ostatné, hrami
a tancom.
Celý týždeň bol plný zaujímavých aktivít. Každý deň sme začínali raňajšou rozcvičkou, dopoludňajšie učenie striedali exkurzie.
Zážitkovým učením sme si prehĺbili vedomosti z každého predmetu.
Navštívili sme Bystriansku Jaskyňu, kde nás uchvátila krásna
vápencová kvapľová výzdoba spolu s netopiermi a veľkou sálou pre speleoterapiu. Obzreli sme si miestny farský kostol Sv.
Floriána, dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o dedine Bystrá.
V sídle Horskej záchrannej služby Národného parku Nízke Tatry
sme besedovali so záchranármi, nechýbali ukážky práce a výcviku
psov a nezabudnuteľným zážitkom bolo vozenie sa vo vozidle
horských záchranárov.Vo štvrtok pani učiteľka Sláviková a Uličná
zorganizovali pešiu túru na Tále. Prešli sme sa k Hotelu Partizán
a jazeru. V jeho blízkosti sme vyskúšali svoju odvahu a zdatnosť
v Tarzánii. Cestou sme sa poklonili pri pamätníku padlým hrdinom,
ktorí počas II. svetovej vojny položili svoje životy za mier a uctili
si tak Deň víťazstva nad fašizmom. Posledný deň pobytu sme
navštívili Wellness, Hotel Bystrá. Je to susediaci hotel, kde sme
zažili množstvo neopakovateľných chvíľ plných radosti.
Po obede nastal čas pobaliť sa. Pomáhali nám aj naše pani učiteľky i pani zdravotníčka Sochuľáková. Ďakujeme im za ich pomoc
a starostlivosť.
V škole v prírode nám bolo dobre, všeličo sme sa naučili a budúcim
štvrtákom už teraz závidíme.

ENGLISH STAR
Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Jej
hlavným poslaním je nielen propagovať a popularizovať anglický
jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať
žiakov k úspešnému riešeniu testov a písomných skúšok. Súťaž
umožnila žiakom porovnať si vedomosti s rovesníkmi z iných škôl,
predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.
Testovanie prebehlo dňa 19. 5.2017. Súťažiaci boli rozdelení
do kategórií podľa ročníkov (5.- 8.) a tomu zodpovedala i náročnosť úloh v jednotlivých úrovniach. Na vypracovanie testu
mali 45 minút čistého času. Niektorí šikovnejší jednotlivci to stihli
aj za kratšiu dobu, no nemalo to žiadny vplyv na hodnotenie.
Vypracované testy boli zaslané organizátorom súťaže. A ako sme
dopadli? Dnes po obdržaní výsledkov môžeme povedať, že sa

veru nemáme za čo hanbiť. Z 37 našich súťažiacich žiakov bolo
27 úspešných , dosiahli nad 80 bodov z celkového počtu 100.
Odmenou za ich úspech im bol diplom so zlatou medailou, pero
a skvelý pocit z dobrých vedomostí.

Tamara Javorová		
vrh guľou
8. miesto
Tatiana Tvarožná		
skok do výšky 11. miesto
Spolu sa halových pretekov zúčastnilo 22 žiakov športových tried.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

ŠKOLSKÝ ROK SME UKONČILI DOBRÝM SKUTKOM.
Žiaci 7. B triedy spolu s triednou pani učiteľkou celý rok zbierali
a vážili tašky plné PET vrchnákov. Najviac sa podarilo nazbierať
3. B - 38,5 kg, druhé miesto patrí 3. A -37,7 kg a tretie miesto
obsadila 7. B z 30,7 kg. Spolu sme vyzbierali 224 kg PET vrchnákov,
ktoré pomôžu 4-ročnému dievčatku Sabínke Fajnorovej financovať
rehabilitačné cvičenia a zdravotné pobyty.
Aj ďalší školský rok opäť budeme zbierať PET vrchnáky za účelom
pomoci druhým.
V mene Sabínky ďakujeme všetkým za pomoc.

CENNÝ POHÁR Z 36. ROČNÍKA TURČIANSKEJ ŽIACKEJ
LIGY
Na 1. kole Turčianskej žiackej ligy v atletike sa v Martine prezentovalo aj 31 členné družstvo športovcov našej školy. Súťažilo sa
v disciplínach beh na 60 m, 600 m a 800 m, hod kriketovou loptičkou,
skok do diaľky.
Najviac sa darilo v kategórii starších žiačok Alexandre Kacvinskej
v behu na 60 m, kde vo finále „A“ behu obsadila 3. miesto časom
8,4 s.
„Čerešničkou na torte“ bolo vyhlásenie najlepších škôl okresu Martin
v TŽL za uplynulý školský rok. Naša atletická výprava si opäť odniesla
vzácnu trofej - pohár za 1. miesto v tejto súťaži.
VĎAKA VÁM, NAŠI ŠPORTOVCI!

OD OSLOBODENIA TURIAN UPLYNULO 72 ROKOV
Dňa 7. apríla 2017 sme sa aj my – žiaci 7. – 9. ročníka zúčastnili spomienkových osláv oslobodenia Turian. Naša obec bola
oslobodená 9. apríla 1945 po urputných bojoch príslušníkmi I.
československej brigády. Svojou účasťou a kultúrnym programom
sme vzdali úctu tým, ktorí sa zaslúžili o to, že najhoršia druhá
svetová vojne skončila a my môžeme žiť v slobode.

TURIANSKI ŽIACI, TO SME MY,
UČIVO ZVLÁDAME, LÁMEME REKORDY,
ŠPORTOVCI, HERCI, TANEČNÍCI,
MATICI, FYZICI, HISTORICI...
(úryvok z „Hymny“ ZŠ Turany)

ATLÉTI ŠPORTOVÝCH TRIED UKONČILI HALOVÚ SEZÓNU
ZISKOM BRONZOVEJ MEDAILY NA MAJSTROVSTVÁCH
SLOVENSKA
Raz v Banskej Bystrici a dvakrát v Bratislave sa predstavili atléti A.C.
Victoria Turany - žiaci športových tried našej školy na krajských a republikových súťažiach jednotlivcov v atletike v kategóriách prípravky,
ml. žiactvo, st. žiactvo.
14.1.2017-Banská Bystrica - majstrovstvá Stredoslovenskej
oblasti
Prípravka
Radoslav Bače		
600 m 4. miesto
Ema Berešíková		
skok do výšky 4. miesto
Natália Majtáňová		
skok do výšky 5. miesto
Bianca Janotová		
skok do výšky 7. miesto
Emily Bíziková		
skok do diaľky 8. miesto
Diana Hlavatá		
skok do výšky 9. miesto
Mladšie žiactvo
V sobotu 14. januára 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnili halové
Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti v atletike mladšieho žiactva
a prípraviek. Našu atletickú výpravu tvorilo 17 dievčat a 3 chlapci.
Medailové umiestnenia dosiahli traja žiaci športových tried. Po prvýkrát sa na MSsAZ zúčastnil Marco Turčan zo 6.A a hneď získal
najcennejšiu zlatú medailu vo vrhu guľou. Bronzové medaily si
odniesli Tamara Javorová vo vrhu guľou a Tatiana Tvarožná v skoku
do výšky - obidve zo 7.A triedy. Lucia Koloková zo 6.A obsadila 4.
miesto v skoku do výšky.
25.2.2017 - Bratislava – halové Majstrovstvá Slovenska
Marco Turčan		
vrh guľou
3. miesto

ŠPORTOVÝ TÝŽDEŇ
V dňoch 22 – 26.5.2017 sa uskutočnil 57. ročník Turčianskych hier
mládeže. Naša škola sa na nich zúčastnila v našich už tradične
najúspešnejších športoch v atletike, florbale a vo futbale.
V utorok 23.5.2017 sa na atletickom štadióne na Severe uskutočnili
súťaže v atletike. Atletická výprava našej školy mala 23 členov.
Všetci naši žiaci sa veľmi snažili a dosiahli viacero hodnotných
výkonov. Za zmienku stoja najmä zlaté medaily Marca Turčana
v hode loptičkou mladších žiakov, Tatiany Tvarožnej v skoku
do výšky mladších žiačok a Barbory Laššuthovej v skoku
do výšky starších žiačok.
Vo štvrtok 25.5.2017 sa uskutočnili turnaje vo florbale, kde sa
po úspešných výsledkoch na okresných kolách kvalifikovali naše
družstvá starších aj mladších žiakov. Družstvo starších žiakov
sa po výsledkoch: ZŠ Turany-ZŠ A. Bernoláka, Martin 1:0, ZŠ
Turany-ZŠ na ul. Gorkého, Martin 0:5 dostalo do semifinále, kde
podľahlo družstvu Evanjelickej spojenej školy 0:3 a obsadilo konečné 4. miesto. Družstvu mladších žiakov sa darilo o niečo lepšie,
keď po výsledkoch: ZŠ Turany-ZŠ Sučany 6:1, ZŠ Turany-ZŠ ul.
Gorkého, Martin 1:4, ZŠ Turany-ZŠ Hurbanova, Martin 2:5, ZŠ
Turany-ZŠ ul. Bernoláka, Martin 2:1 obsadilo 3. miesto a získalo
bronzové medaily.
V piatok 26.5.2017 sa uskutočnil záverečný turnaj THM vo futbale,
kde sa medzi najlepšie družstvá v okrese kvalifikovalo družstvo
mladších žiakov našej školy. Chlapcom sa napriek bojovnému

výkonu moc nedarilo a po prehrách so ZŠ Hurbanova, Martin,
ZŠ ul. Bernoláka, Martin a ZŠ Košťany nad Turcom obsadilo
konečné 4. miesto.
Všetkým našim žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy
a medailistom srdečne gratulujeme.
KTO JE DOBRÝ ŠPORTOVEC, V TURANOCH SA UKÁŽE,
ŠTYRI ŤAŽKÉ DISCIPLÍNY HRAVO ZDOLAŤ DOKÁŽE.
30. máj 2017 patril 26. ročníku Majstrovstiev okresu najmladšieho
žiactva v atletickom štvorboji.
Krásne letné počasie, vyzdobený štadión v Turanoch privítal 168
dievčat a chlapcov z 21 základných škôl okresu Martin. Primátor
mesta Turany Ing. Miroslav Blahušiak slávnostne otvoril atletické
súťaže. Tradičným organizátorom podujatia bola Základná škola
Turany v spolupráci s Atletickým klubom VICTÓRIA, Mestom
Turany, Olympijským klubom Turiec, Mestom Martin a Rodičovským
združením pri ZŠ Turany.
Pretekári si hravo poradili so všetkými atletickými disciplínami (beh
na 50 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky a beh na 400
m). Vynikajúci výkon – 397 cm dosiahla v skoku do diaľky Laura
Frličková úspešná reprezentantka Základnej školy Hurbanova
z Martina a prekonala tak 383 centimetrový rekord podujatia
z roku 1993.
Všetci súťažiaci si odnášali príjemný pocit radosti z pohybu a dosiahnutého úspechu. Vďaka patrí aj všetkým trénerom, učiteľom
a organizátorom „malej turčianskej olympiády“.
FINÁLE PRETEKOV DETSKÁ PTS/CHILDREN LOVE ATHLETICS
VRCHOLOM SEZÓNY DETSKEJ ATLETIKY

Slovenský atletický zväz v spolupráci s A. C. Victória Turany
zorganizoval v stredu 26. 04. 2017 krajské kolo pretekov Detská
PTS v atletickom viacboji a Detskej štafetovej ligy pre Žilinský kraj.
Preteky sa pre nepriazeň počasia konali v telocvični ZŠ Turany.
V oboch disciplínach zvíťazilo družstvo ZŠ Turany zložené zo žiakov športovej 5.A triedy a žiakov 4. ročníka, členov A. C. Victória
Turany a FBK Turany.
Postup do slovenského finále v Dubnici nad Váhom ( 09. 09. 2017)
si vybojovala Detská štafeta „A“ , ktorá zvíťazila v zložení Lucia
Čavajdová, Zuzana Žiaková, Bianca Janotová, Estera Dlugošová,
pred 2. našou štafetou „B“ v zložení Emily Bíziková, Michaela
Kostrová, Zoja Kleinová, Sarah Foťková a pred treťou v poradí
štafetou ŠKP Žilina .
V detskom atletickom viacboji PTS sme v zostave Diana Hlavatá,
Ema Berešíková, Rebeka Haľamová, Natália Majtáňová, Tomáš
Dubovec, Rastislav Urban, Matúš Matejička, Šimon Sochuľák zvíťazili pred ďalšími tromi družstvami 2. MKŠŠ – AK Kysucké Nové
Mesto, 3. ŠKP Žilina, 4. Atletická akadémia Žilina. Skvelé družstvo
našej školy si tak zabezpečilo účasť na veľkom slovenskom finále
v X – BIONIC Sphere centre Šamorín. Preteky v rámci projektu
CHILDREN LOVE ATHLETICS sa konali pod záštitou konzulátu
monackého kniežatstva v SR.

Prajeme atlétom športových tried v tejto sezóne ďalšie športové
úspechy a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a Mesta
Turany.
ŠAMORÍN PRIVÍTAL TURIANSKYCH ATLÉTOV
A máme to za sebou. V sobotu, 17.6.2017, sa uskutočnilo finále
pretekov Detská PTS/Children love athletics v rámci obnoveného
atletického mítingu PTS. Poďme si priblížiť, čo všetko sa dialo
v športovom rezorte X-BionicSphere v Šamoríne.
Od apríla do júna 2017 prebiehali jednotlivé postupové kolá Detskej
PTS/Children love athletics v rámci každého kraja na Slovensku.
Víťazi jednotlivých kôl postupovali do veľkého finále, ktoré sa konalo
práve v Šamoríne. Stretlo sa tu teda celkovo 24 družstiev z celého
Slovenska, ktoré boli autobusmi privezené až do miesta konania
finále, a to v piatok 16.6.2017. Tu po akreditácii jednotlivých tímov
sme sa so všetkými stretli v Tulicinema, kde slávnostne privítali
všetky družstvá a otvorili víkend zameraný na detskú atletiku.
Všetkých účastníkov privítala Katarína Brašeňová, riaditeľka projektu Children love athletics, Peter Korčok, prezident Slovenského
atletického zväzu, Martin Pupiš, reprezentačný tréner SAZ a slovenskí reprezentanti v atletike Jana Velďáková, Tomáš Veszelka, Ján
Volko, Matúš Jakub a Jozef Repčík. Deti v Tulicinema pokračovali
sledovaním novinkou v kine Autá 3 a potom sa presunuli na spoločnú večeru, kde mohli vidieť svojich obľúbených slovenských
i zahraničných atlétov. Deti mali pripravené i podpisové zošitky,
takže po večeri sa snažili nájsť svojho obľúbenca a získať od neho
podpis do svojej zbierky.
Sobotné ráno sme sa všetci spoločne stretli už na štadióne, kde
odštartovali samotné preteky. Deti na jednotlivých stanoviskách povzbudzovali ambasádori pretekov, úspešní reprezentanti Slovenskej
Republiky v rôznych športoch, ako Martina Moravcová (hlavná
ambasádorka projektu Children love swimming v roku 2016),
Danka Barteková, Martina Kohlová, Marek Viedenský, Dominika
Nestarcová a Kristína Kučová.
Po otvorení pretekov sa už deti rozutekali na jednotlivé disciplíny, kde
pretekali štyri družstvá naraz. Disciplíny, v ktorých súťažili boli: 3-skok
znožmo, prekážková dráha Opica, štafetový beh, odhod medicinbalom vzad cez hlavu, prekážkový beh, hod vortexom na vzdialenosť.
Všetky deti získali účastnícky diplom, deti na 1., 2., 3. mieste i trofej
pre každého člena družstva. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
AK Iskra pri ZŠ J.A.Komenského Revúca, na druhom mieste družstvo
Atletika ŠK Skalica a víťazom Detskej PTS/Children love athletics
sa stalo družstvo AC Malacky.
Z 24 škôl zo Slovenska, ktoré si vybojovali právo účasti na tomto
podujatí sme obsadili 13. miesto. Náš tím – víťaz žilinského kraja, tvorili
žiaci športovej triedy 5.A - atlétky Zuzana Žiaková, Diana Hlavatá,
Estera Dlugošová, Rebeka Haľamová, florbalisti: Tomáš Dubovec,
Matúš Matejička, Jakub Škola doplnení o Šimona Sochuľáka zo 4.A.
Po vyhlásení výsledkov a doplnení síl obedom sa už deti presunuli
na štadión, kde si do sýta užili a takmer hrdlo vykričali povzbudzovaním atlétov pretekajúcich na mítingu PTS.
ATLETICKÁ PRÍPRAVKA DIEVČAT DRUHÁ
V nedeľu 18. júna 2017 sa žiaci športových tried z nášho klubu A.
C. Victória Turany zúčastnili III. kola krajskej ligy v atletike v Dubnici
nad Váhom.
Prípravka dievčatá (v zložení Rebeka Haľamová, Zuzana Žiaková,
Bianca Janotová, Diana Hlavatá, Ema Berešíková, Nikola Jančovičová,
Natália Majtáňová, Zoja Kleinová, Emily Bíziková, Sarah Foťková,
Rebeka Mojžišová) potvrdila svoje II. miesto v priebežnom hodnotení
krajskej ligy, keď sme nestačili len na tím zo Žiaru nad Hronom. Z jednotlivcov sa najviac darilo Natálii Majtáňovej v skoku vysokom, ktorá

vyhrala svoju disciplínu. Zvíťazila aj štafeta na 4 x 60 m v zložení
Z. Žiaková, D. Hlavatá, N. Majtáňová, E. Berešíková.
V staršom žiactve obsadili 5. miesta Michaela Ujčeková v behu
na 800 m a skoku do výšky, Marco Turčan vo vrhu guľou. Náš realizačný tím rozšírila na týchto pretekoch popredná svetová bežkyňa
na 800 a 1500 m Lucia Klocová.
3.kolo M-SsAZ staršieho žiactva a prípraviek

a tešil sa z úspechu spoločne so svojim trénerom Mgr. Miroslavom
Klučiarovským.
Pripájame sa ku gratulácii , ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu
mesta a želáme ešte veľa športových úspechov.
NAJMLADŠÍ FUTBALISTI NAJLEPŠÍ
V nedeľu 18.06.2017 sa v Sučanoch uskutočnil futbalový turnaj
„Memoriál Silvestra Huju“ v kategórii prípraviek U 11. Futbalová
jedenástka Turian pod vedením svojho trénera Pavla Pronaja zdolala
všetkých 3 súperov, zvíťazila nad mužstvami Slovenského Pravna,
Sučian a martinského Fomatu:
Turany – Slovenské Pravno		
2:0
Turany – Sučany			
7:3
Turany – Fomat Martin		
3:1
Najúspešnejší strelec nášho tímu Jakub Bečák vsietil súperom
7 gólov.
Víťaznú futbalovú jedenástku tvorili:
J. Bečák, M. Lamoš, R. Urban, M. Baráni, S. Marko, M. Holub,
S. Ratkoš, F. Maroš,J. Majerík, F. Horváth, S. Dubovec
ŠIKOVNÍ FLORBALISTI

STRIEBORNÚ MEDAILU Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
MÁ MARCO TURČAN.
Svojimi skvelými výkonmi vo vrhu guľou (1. miesto na Majstrovstvách
Stredoslovenského
atletického zväzu
v B. Bystrici a 3.
miesto na halových
Majstrovstvách
Slovenskej republiky v Bratislave)
sa Marco Turčan
kvalifikoval na vrchol sezóny – letné Majstrovst vá
Slovenskej republiky. V sobotu 24.
júna 2017 si zmeral
svoje sily s 12 najlepšími mladšími žiakmi
Slovenska v Trenčíne
na atletickom štadióne športového
gymnázia.
Už svojím druhým pokusom 11,14 m si vytvoril osobný rekord

V sobotu 21. 1. 2017 odohrala staršia prípravka / rok narodenia 20062007 / v Banskej Bystrici 4. kolo Regionálnej ligy vo florbale skupina
JUH . Naše družstvo chlapcov zatiaľ v súťaži nenašlo premožiteľa
a tešíme sa na zápasy so skupinou SEVER.
Úspešne nás reprezentovali:
1. Šimon Sochuľák (kapitán)		
10 gólov
2. Rastislav Urban			
7 gólov
3. Martin Lamoš				
7 gólov
4. Martin Kručinský			
3 góly
5. Maroš Beránek				
1 gól
6. Karolína Žajdlíková			
1 gól
7. Matúš Matejička			
1 gól
Brankár: Marko Baráni
NAJMLADŠÍ TURIANSKI FLORBALISTI DRUHÍ V OKRESE
4. apríla 2017 sa v Katolíckej základnej škole A. Bernoláka
v Martine uskutočnil už 5. ročník okresného florbalového turnaja
žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ. Zúčastnilo sa ho päť tímov chlapcov zo
ZŠ Hurbanova, Evanjelická, Katolícka A. Bernoláka, Priehradná,
Turany. Družstvo florbalistov našej školy vyhralo prvé tri zápasy
a v poslednom zápase podľahli chlapcom ZŠ Priehradná a obsadili
krásne 2. miesto.
Úžasný tím tvorili:
štvrtáci Š. Sochuľák - kapitán, J.Bečák, M.Lamoš, M.Kručinský,
M.Beránek, J.Calík, tretiaci S. Ratkoš, S. Maťko, S. Dubovec,
druháci J. Majerík a F. Maroš.

MŠ Krížna
BESIEDKY PRE MAMIČKY A STARÉ MAMY
Kde sa cítili mamičky a staré mamy príjemne? No predsa na besiedke
svojich ratolestí a svojich milých vnúčat. S láskou si vychutnávali
krásny program piesní, básní a tancov, ktorý im deti s pani učiteľkami pripravili.

POĎME SPOLU
DO HORY
A kde tá naša hora je?
V jednom z najkrajších
miest nášho turianskeho
chotára – na Trusalovej.
Deti poznávali prírodu,
v ktorej prežili krásny deň.
Pozorovali aj najvyššie
vrchy Malej Fatry – Chleb
a Veľký Fatranský Kriváň.

DÁMSKA A PÁNSKA
MÓDA V NAŠEJ MŠ
Neverili by ste, akú
predstavivosť a fantáziu majú naši rodičia. Povymýšľali
svojim deťom zaujímavé a nápadité modely. Deti ich na móle
predviedli s patričnou
noblesou, pridali sa aj
pani učiteľky.

CELOOKRESNÝ TROJBOJ PREDŠKOLÁKOV
Krásny deň privítal predškolákov v Turanoch na športovom štadióne.
Konal sa tu XXII. ročník celookresného atletického trojboja detí
predškolského veku. Zúčastnilo sa ho 78 detí z 13-tich materských
škôl okresu Martin. Súťažilo sa v behu na 30 metrov, hode tenisovou
loptičkou a skoku do diaľky z miesta. Deťom sa v disciplínach darilo,
zoznámili sa s pravidlami hier, prejavili svoju bojovnosť a húževnatosť,
naplno prežili atmosféru športového dopoludnia.
V závere ich všetkých čakali diplomy, víťazné poháre, medaily
a vecné ceny, ktorým sa potešili. Hry boli spojené s dňom detí
a preto si všetci na rozlúčku zaspievali pieseň „Keď si šťastný...“.
Výsledky XXII. ročníka majstrovstiev okresu v atletickom trojboji
detí predškolského veku, konaného 31. máj 2017:
DIEVČATÁ
1. Eva Tretinová 		
KZŠ s MŠ Bernoláka, Martin
2. Sofia Kevešová		
MŠ Obchodná, Turany
3. Michaela Blizniaková MŠ Sv. Cyrila a Metoda, Vrútky
CHLAPCI
1. Nicolas Orolín		
MŠ Krížna, Turany
2. Matej Zelenák		
MŠ A. Stodolu, Martin
3. Lukáš Perička		
SŠ M. R. Štefánika, Vrútky
MATERSKÉ ŠKOLY
1. MŠ Obchodná, Turany
2. SŠ M. R. Štefánika, Vrútky
3. SMŠ T. Zanovita, Martin

FOLKLÓRNY DUEL
Každoročne sa vraciame k nášmu bohatstvu ľudových tancov a piesní, ktoré sú významnou zložkou kultúrnych tradícií každého národa.
Je na nás, aby sme tieto folklórne zvyky ďalej u detí rozvíjali. V rámci
ich motivácie do budúcnosti sme využili možnosť stretnutia materskej školy, prvého a tretieho ročníka základnej školy s folklórnym
súborom Kriváň Turany. Prezentovali sa v krátkom pásme niekoľkých
piesní a tancov.Na oplátku im náš malý folklórny súbor Turianček
predviedol svoj program, ktorý všetkých potešil. Touto cestou im
všetkým ďakujeme.

sa zas na chvíľu zbavili svojich
každodenných starostí a užili si
príjemný deň so svojimi deťmi.

NAŠI PREDŠKOLÁCI – ŠPORTOVCI
Vrchný rad zľava:
Samko Holko, Magdalenka Sygulová, Nellka Šinglárová, Simonka
Blahušiaková, Paťka Rantová, Lucka Kňazúrová, Jakubko Mišuta,
Kristiánko Dubovec, Lukáško Babčo, Lukáško Štetka, Jakubko
Novák, Nicolasko Orolín, Filipko Vengrín, Adrianka Litvajová, Sofinka
Bíziková, Dianka Ujčeková
Sediace deti zľava:
Nelka Bochničková, Klárka Cisáriková, Saška Ujčeková, Veronika
Vengrínová
Chýbajúce deti: Amelka Vajdová, Maťko Vavrečan
Pani učiteľky: Jarka Hlavatá, Lucka Karcolová

MÔJ OCKO – MÔJ KAMARÁT
Deň otcov sme si pripomenuli športovým popoludním, kde si deti
spolu so svojimi ockami, ba aj starými ockami, zmerali sily. Súťažili
vo viacerých disciplínach. Po rozcvičke si vyskúšali beh, lezenie,
preskakovanie a nosenie prekážok.Nechýbaliani fúriky, na ktorých
povozili svoje ratolesti. Striekaním farieb vyčarovali zaujímavý obraz.
S veľkou zanietenosťou triedili odpad, kde používali pracovné rukavice
a vesty. Deti prežili šťastný deň, na ktorý sa už dlho tešili. Ockovia

SPOLOČNÝ VÝLET RODIČOV A DETÍ

Pozorovali svet miniatúr,
člnkovali sa na loďkách,
chodili vláčikom a blúdili
bludiskom. Nakoniec sme
navštívili dom „hore nohami“, z ktorého sa nám
točila hlava. Záver výletu
bol v Čutkovskej doline
s chutným občerstvením.

Krásnou bodkou za školským rokom bol spoločný výlet rodičov, detí
a pani učiteliek. Navštívili
sme Kontaktnú ZOO
a Tatrapolis v Liptovskom
Mikuláši. Deti mali možnosť vidieť a zároveň aj
pohladkať rôzne zvieratká. Veľa času strávili
pri papagájoch, zajačikoch. Zaujal ich klokan
s mláďatkom a medveď,
ktoré mohli aj pohladkať.

Jana Sobeková
Jaroslava Hlavatá

Od jari do leta v MŠ Obchodná
Aj vám sa zdá, že dni rýchlo ubiehajú? Že len nedávno
zimu vystriedala jar a už tu
máme leto? Čarodejka Jar
nám priniesla priaznivejšie
počasie a s ním aj súvisiace
aktivity. Zhotovením Moreny
a jej hodením do Váhu sme
odohnali zimu a privolali
slniečko.

Šibačka

Tvorivé dielne

Morena

Veselú náladu nám znásobil aj Šašo kúzelník, ktorý svojimi veselými
kúskami kúzlenia vyčaril na našich tvárach smiech a údiv. Stváral
také veci, ktorými sme my nerozumeli. Veď uznajte. Môže vám tiecť
cícerkom voda z uší alebo spod pazuchy?

Rozlúčka so zimou
Veľkú novinu o prebúdzajúcej sa prírode nám zvestovala fujara.
Pridali sa k nej aj píšťale, koncovky, drumbľa... Všetky tieto ľudové
nástroje si mohli deti vyskúšať, aby zistili či vedia silno fúkať, aby
im píšťala vydala zvuk, preberať prštekmi po dierkach, aby vylúdili
rôzne tóny a vôbec, či to hranie je také jednoduché ako sa na prvý
pohľad zdá.

Šašove kúzla
Komornejšiu atmosféru sme prežívali pri divadielkach Snehová
kráľovná a Čarodejník z krajiny OZ.

Drumbľa do tanca

Snehová
kráľovná

Už len silno fúknuť
Manuálnu zručnosť a tvorivosť si deti vyskúšali spoločne s rodičmi
a rodinnými príslušníkmi na tvorivých dielňach s jarnou tematikou. Pod ich rukami vznikali rôzne výrobky, symbolizujúce jar. Deti
za asistencie rodičov zdobili vajíčka rôznou technikou, vytvárali
dekoratívne práce. Veď pred nami boli veľkonočné sviatky a bolo
treba sa na ne pripraviť.

Čarodejník z krajiny OZ

Mamičkám sme venovali popoludnie pri príležitosti Dňa matiek. Deti
potešili mamičky svojim vystúpením na besiedkach v materskej
škole, najstarší vystupovali aj v kine.

Skladanie loďky
Lienky

Veľmi zábavný a zároveň aj poučný bol koncert na tému dopravnej
výchovy, kde sa deti prostredníctvom piesní a hádaniek zapojili
do spevu a tanca.

Koncert
  Motýliky

Hudba a spev
nenechali sedieť
1. jún patril deťom. Medzinárodný deň detí sa niesol v znamení hier, hádaniek, športu
a tanca. Deti plnili športové úlohy na stanoviskách, hádali hádanky,
maľovali na tvár, chytali ryby, súťažili a tancovali na terase.

Včielky

Beh po lavičke

Vystúpenie v kine
Nezabudli sme ani na oteckov a pri príležitosti sviatku Dňa otcov
sme pripravili zábavné popoludnie, na ktorom si oteckovia so svojimi
ratolesťami merali zručnosti.

Rybačka

Stavanie stanu

Všetci spolu
Beh medzi
prekážkami

Najstaršie deti nás úspešne reprezentovali v atletickom trojboji, kde
získali pre materskú školu 1. miesto z pozície družstiev. Zabojovali
aj o 2. miesto z pozície jednotlivcov, konkrétne dievčat. Víťazom

patrí poďakovanie a prianie, aby sa im darilo svoje športové nadanie
naďalej rozvíjať.

Družstvo
MŠ
na stupni
víťazov

2. miesto pre Sofinku
Okrem športových aktivít sa
deti venovali aj iným činnostiam
ako napr. dramatizácii, získavali
zručnosti pri práci s rôznym materiálom, poznávali materiál, učili
sa ho triediť a odpadmi nezaťažovať životné prostredie. Navštívili
zberný dvor, kde videli správny príklad zaobchádzania s odpadom.

Separácia odpadu
Materská škola sa zúčastnila
súťaže Turiec maľovaný, ktorá
bola zameraná na priblíženie
tradičnej ľudovej kultúry a charakteristické krajové zvláštnosti
regiónu Turiec. Vo výtvarnej kategórii bola ocenená aj práca

z našej materskej školy.
  Sofinka a Zinka pri práci
Čestné uznanie pre Sofinku

O tom, že môže byť niečo aj
naopak, sa deti presvedčili
návštevou Domu na streche.
Koncoročný výlet im poskytol
aj návštevu kontaktného ZOO pri Liptovskom Mikuláši, kde deti
mali možnosť pohladiť zvieratko a nakŕmiť. Modely slovenských
kultúrnych pamiatok obdivovali v Liptovskom Jáne v parku Mini
Slovensko.
Dom na streche
Kontaktné ZOO

Dramatizácia
rozprávky
Park Mini
Slovensko

Zavŕšením školského roku bude návšteva
detského divadelného predstavenia Lišiak
a Lišiačik v Slovenskom komornom divadle a rozlúčka s predškolákmi.
A. Buricová

Pri
husličkách

Práca s rôznym
materiálom

Návšteva
zberného dvora

Horný rad zľava: Marcelko Fúčela, Nellka Dlugošová, Paťko Gaššo,
Sofinka Kevešová, Kristiánko Svetlák, Kristínka Hatiarová
Stredný rad zľava: Sofinka Jurčíková, Aďko Pohánka, Sofinka
Čujková, Šimonko Zachar, Jerguš Drábik, Vivienne Fuljerová
Dolný rad zľava: p. uč. Lenka Mikušiaková, p. uč. Jarka Lučanská,
Filipko Mišík
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