
  

Počujete? Už pomaly klopú na 

dvere. Kto? No predsa Vianoce. 

Všetci sa ich už nevieme dočkať. 

Malí, veľkí, mladí aj tí najstarší, 

žiaci aj zamestnanci školy. Kto 

najviac? Dozviete sa v vo vianoč-

nej ankete. A ak ste nevideli naj-

krajšie vianočné dvere v škole, 

víťazi školskej súťaže nám pred 

nimi zapózovali. A čo Vám praje-

me do roku 2020? Predsa zdra-

vie, šťastie, lásku a... 

Vianoce so ŠKOLOVINAMI 

 

Naša redakčná rada 

 

November 2019 — 

január 2020 

Ročník V. 

Číslo 1I 

Vianočný komiks 2 

Vianočný kvíz 3 

Vianočná anketa 4 

Vianoce 8 

Módne trendy 12 

Školské akcie a súťaže 12 

Zelená škola 18 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Mladí novinári  

Základná škola 

Komenského 2 

Spišská Nová Ves 

 

P. Filipová, VIII. A L. Jendralová, VIII. A 

Mikuláš 

 

Mikuláš, Mikuláš, 

dnes nám sladkosť dáš. 

Lízanku či čokoládku, 

hocijakú drobnosť sladkú. 

Na saniach sem priletíš, 

všetkým radosť vyčaríš. 

Mikulášku, Mikulášku, 

všetko dobré k Tvojmu 

sviatku. 

VI. A 
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 N. Maximová. VI. A 
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Zostavili dievčatá z IX. A 

1.b, 2.a, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.c, 8.c 
Christmasquiz 
1.What'sthename of theperiodleadingup to Christmas? 

a) Christmas Eve 

b) Advent 

c) New year 

 

2. WhodeliversChristmaspresents in Slovakia? 
a) Jesus 

b) Christmasspirit 

c) FatherChristmas 

 

3. TypicalChristmasdinner inthe UK... 
a) Turkey 

b) Beef 

c) Fish and Chips 

 

4. In whattownwasJesusborn? 
a) Jerusalem 

b) Bethlehem 

c) Nazareth 

 

5. Whowerethefirstpeople to visitthe baby Jesus? 
a) Kings 

b) theinhabitants of Bethlehem 

c) Shepherds 

 

6. Howmanyreindeersdoes Santa have? 
a) 8 

b) 6 

c) 10 

 

7. Where do Christmastreescomefromoriginally? 
a) America 

b) Ireland 

c) Germany 

 

8. Whatdayisthe 'BoxingDay'? 
a) December 24th 

b) December 25th 

c) December 26th 

N. Tökölyová, VI. A 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

VIANOČNÁ  ANKETA 
Keď sme rozmýšľali, s kým urobiť rozhovor, napadla nám myšlienka, že oslovíme Vás všetkých, našich čitate-

ľov. Keďže je čas vianočný, položili sme Vám niekoľko otázok. Väčšina nám ochotne odpovedala, no našli sa aj 

takí, ktorí sa s nami o svoje odpovede nepodelili. Možno nechceli a možno len jednoducho nemali čas. O to viac 

si vážime tých, čo sa stali našimi spolutvorcami vianočného čísla. Mladšie ročníky boli trošku stručnejšie, tí 

starší použili aj rozvité vety. Ale najviac sa otvorili zamestnanci školy. Z ich odpovedí vidieť, že aj oni sa ako 

malé deti tešia na Vianoce. 

1.Tešíte sa na Vianoce ? 

2.Čo si prajete pod stromček ?  

3.Aká je Vaša Štedrovečerná večera ? 

4.Dodržiava Vaša rodina počas Vianoc nejaké zvyky či tradície ? 

5.Ako trávite vianočné sviatky ? 

A.Fifik, IV. A 

1. Áno, teším sa na Vianoce. 

2. 18 eur do mojej hry, výborný rezeň, auto na ovládanie. 

3. Rezeň, kapor, filé, losos a šalát. Polievku kapustnicu. 

4. Mince pod obrus, rozrezať jablko, dať si oblátku a med, postaviť stromček. 

5. S rodinou u babky. 

A. Bakoš, IV. A 

1. Áno 

2. Hru na PC 

3. Kapustnica, rezeň 

4. Rozrežeme jablko, či máme hviezdu 

5. Robíme stromček 

Anonym 

1. Áno 

2.Hry, hračky 

3.Zábavná 

4.Áno 

5.Vianočnou náladou 

IX. B 

1.Áno, je to môj najobľúbenejší sviatok v roku. 

2.Oblečenie a aby celá rodina bola zdravá, nový mobil, kozmetiku. 

3.Všetci sa pred večerou pomodlíme, ideme jesť a medzitým sa rozprávame. 

4.Áno, moja mamka nám vždy dá na líca med. Nesmieme vstať od stola. 

5.V pohode s rodinou, pozeráme rozprávky. 

L. Korba, VIII. A 

1. Áno 

2. Nový komp /už 5. rok po sebe/ 

3. „Riska“ a zemiakový šalát 

4. Hej /jablko/ 

5. Hrám /hry/ 

 

Laura 
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Anonym 2 

1.Áno 

2.Notebook, hokejku 

3.Veľmi krásna, príjemná 

4.Áno 

5.Spolu a šťastne 

R. Fedor, III. B 

1. Áno 

2. Zdravie a šťastie 

Pokojná 

4. Áno 

5. V pokoji a kľude 

L. Beľáková, III. B 

1. Áno 

2. Chameleóna 

3. Dobrá 

4. Áno 

5. Niekedy strelím vtáka 

p. Leščinská 

1. Áno 

2. Pokoj a pohodu 

3. Tradičná slovenská kuchyňa 

4. Áno 

5. V kruhu rodiny 

p. Jetš 

1. Veľmi nie 

2. Nemám žiadne zvláštne prianie 

3. Kapustnica, zemiakový šalát, pečený losos 

4. Nie 

5. Televízia, koláče /veľa koláčov/, prejedanie sa 

p. Melegová 

1. Veľmi, je to môj obľúbený sviatok 

2. Veľa šťastných detí, ktoré budú rady chodiť do školy 

3. Nesmú chýbať bobaľky, kapustnica, ryba a šalát 

4. Krájame jabĺčko, jeme oblátky s medom, dávame peniaze pod obrus... 

5. V kruhu rodiny 

p. Mrázová 

1. Určite každý z nás má rád Vianoce, pretože ich môže tráviť so svojimi najbližšími 

2. Ja vlastne ani neviem, čo by som si mala želať, lebo vlastne všetko dôležité mám 

3. Je skutočne štedrá. Začína tradičnou kapustnicou, potom nasleduje kapor so zemiakovým šalátom, na záver bobáľky 
s makom a oblátky s medom a orechami 

4. 24. decembra počas celého dňa až do štedrej večere chodievajú k nám koledníci 

5. V kruhu svojej rodiny. Na záver Vám všetkým prajem šťastné a veselé! 

p. Ondášová 

1. Veľmi sa teším. 

2. Mať pri sebe celú rodinu, byť spokojná a hlavne oddychovať. 

3. Klasická. 

4. Veľmi si potrpíme na dodržiavanie zvykov a tradícií. 

5. V kruhu svojej rodiny, t.j. detí s partnermi, vnučky, manžela na chate. 

Chlapci zo VI. A 

1.Áno 

2.Telefón 

3.kapor, kapustnica, „risky“, oplátky 

4.Nie 

5.Doma 

Dievčatá zo VI. A 

1.Áno 

2.Peniaze 

3.Kapor a šalát 

4.Neviem 

5.Ako každý iný deň 

Karin 

1.Áno 

2.Telefón 

3.Dobrá 

4.Nie 

5.Dobre 

A. Sopkovič 

1. Áno, veľmi! 

2. Nové rifle! 

3. Rezeň, zemiakový šalát, zemiaková 
kaša, ryba. 

4. Kupujeme si adventný veniec. 

5. Chodíme sa k mojej babke najesť. 

Laura 
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p. Lehotská 

1. Áno 

2. Hlavne zdravie a šťastie pre seba a svoju rodinu 

3. Bobáľky, kapustnica, šalát a kapor. 

4. Áno 

5. V kruhu svojej rodiny 

p. Iľašová 

1. Áno 

2. Veľa príjemných prekvapení 

3. Tradičná: kapustnica, ryba... 

4. Áno 

5. Doma s rodinou, príp. na horách /lyže/ 

p. Macejková 

1. Áno, veľmi sa teším 

2. Možno je to obyčajné, ale zdravie 

3. Štedrá☺ 

4. Áno, dodržiavame. Od stola neodchádzame pokiaľ všetci nedojedia. Rozkrajujeme jablko na polovice 

a ďalšie tradície... 

5. S rodinou, priateľmi. 

p. Suchá 

1. Áno, veľmi☺ 

2. Prekvapenie☺ 

3. Tradičná: kapustnica, ryba, zemiakový šalát 

4. Zvykneme večerať o 18. hodine, pomodlíme sa, jeme vianočné oplátky s medom, bobaľky s makom, po ve-

čeri si otvárame darčeky a o polnoci ideme na polnočnú sv. omšu 

5. Doma s najbližšou rodinou 

p. Palenčárová 

1. Veľmi, stretneme sa celá rodina 

2. Zdravie pre všetkých, ktorých mám rada. A pod stromček som už dostala vnúčika Martinka. Nepohrdnem 

dobrou knihou. 

3. Tradičná kapustnica, šalát, ryba. Z Kysúc som priniesla ešte hrachovú polievku so sušenými slivkami. 

4. Áno, napr. neodchádzať od štedrovečerného stola, prekrajovanie jabĺčka, alebo krížik na čelo s medom. 

5. Hlavne s mojím mužom a deťmi na chate. 

p. Cpin 

1. Verím, že na Vianoce sa teší každé dieťa. Aj ja ako „veľké dieťa“ sa teším. 

2. Zdravie, šťastie, Božie požehnanie.Potešia aj darčeky /napr. nový IPHONE/, ale veľmi som počas roka  

„nepočúval“, tak budem rád, ak dostanem dobrú knihu. Alebo kravatu. 

3. Vianočná klasika: najlepšia kapustnica s hubami a klobásou, zemiakový šalát a vyprážaná ryba, oplátky 

s medom, CocaCola/ 

4. Dobrým zvykom je Betlehemské svetlo, ktoré do rodín prinášajú skauti.  

5. Rád počúvam koledy od Kandráčovcov a zas a znova si pozriem film „Sám doma“. 

Strávim ich s rodinou v SNV i na Šariši. 
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.Ovčiariková, zástukyňa riaditeľa školy 

1. Určite áno 

2. Ako veľa detí- prekvapenie 

3. Tradičná- ryba, šalát, mäsko a veľa dobrôt 

4. Áno 

5. Na snehu 

p. Lazor, vedúci ŠJ 

1. Áno, veľmi, ako malé dieťa☺ 

2. Prajem si, aby ľudia boli k sebe lepší. Prajem si, aby moje deti a všetky deti boli šťastné. A pre mňa zdra-

vie. 

3. Oblátky s medom a cesnakom, kapustnica, hrachová kaša, kapor pečený na český spôsob, zemiaky so smo-

tanou, slivkový kompót zo sušených sliviek, jabĺčko. 

4. Každý rok sme na Štedrý večer doma, rodičia a deti spievame koledy, počas príprav aj s doprovodom -

husle, klavír☺. Počas večere máme pod obrusom zrno a mince. 

5. Spolu s rodinou hlavne doma pri rozprávkach, aj u starej mamy, kde je veľa snehu. Chodíme sa sánkovať, 

lyžovať, ale aj plávať... 

p. Kresťanko, riaditeľ školy 

1. Áno, teším sa na Vianoce, na kľud a pokoj v rodine. 

Je čas, kedy trošku vypneme v robote, hlavne cez 

prázdniny po Novom roku. 

2. Sme skôr praktická rodinka, ktorá kupuje veci, keď 

ich potrebujeme, nie preto, že sú Vianoce. Takže by 

sa dalo povedať, že Vianoce máme celý rok. Pod 

stromčekom nám stačí nejaká drobnosť, ktorá určite 

poteší. Dôležité je, že sme ako rodinka spolu a aktívne 

trávime voľné chvíle. 

3. Štedrovečerná večera - klasická, asi ako u väčšiny 

domácností: oblátky, cesnačik, medík, kapustnica 

a rybka. 

4. Zvyky či tradície? Nemáme nejaké špeciálne, snáď 

to, že zrána, ak sa dá, chodíme ešte lyžovať 

a poobede sa snažíme pomáhať manželke s prípravou 

štedrovečernej večere a prípravou stola. 

5. Počas vianočných sviatkov sa snažíme chodiť do 

prírody, či už lyžovať, alebo len prechádzať sa. Zvyk-

neme si ísť pozrieť aj ľadový dóm na Hrebienku. Ak 

sa nedá ísť von a tiež večer, si radi pozrieme Perin-

babku, Soľ nad zlato a iné pekné rozprávky. Zaujíma-

vý máme aj Silvester, lebo syn sa narodil práve 

v tento deň, takže každoročne k nám príde rodinka, 

aby sme trošku pooslavovali.  

Snažíme sa počas prázdnin trošku oddýchnuť, byť spolu. Myslím si, že je potrebné  povenovať sa rodine, 

lebo v priebehu roka po večeroch na to nie je čas. 

Na záver by som chcel všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom zaže-

lať pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny  šťastný nový rok 2020. 

 
  Pripravili dievčatá z VIII. A 

 

D. Pokutová, VI. A 
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 Predaj vianočných ozdôb 

Nina sa už v septembri stretla 
s každoročne sa opakujúcim javom v našich 
obchodoch, kde bol vystavený vianočný to-
var: gule, svetielka, sviečky či hrnčeky 
s vianočnou tematikou. A to hneď vedľa 
sviečok a vencov na Pamiatku zosnulých. 
Preto sa rozhodla spraviť anketu medzi 
spolužiakmi, čo si o tom myslia. 

Respondentom položila otázku: „Čo si mys-
líte, kedy by sa mal začať predávať via-
nočný tovar?“ 

Výsledok ankety bol nasledovný: 

Od 20.9.          0% 

Od 20.10.        0% 

Od 20.11.        40% 

Od 1.12.          60% 

Väčšina z nás si teda myslí, že ponúkať ta-

kýto tovar úplne stačí koncom novembra či 

začiatkom decembra. Veď na opaľovacie 

krémy tiež nie je akcia v januári... 
Nina, Martina, Kiara, Laura 

 

 

 

L. Jendralová, VIII. A 

Prečo milujem Vianoce 

Každé dieťa miluje Vianoce. Nielen preto, že dostane 
darčeky. Ale predovšetkým, že sú prázdniny. Ja ich 
osobne tiež milujem. Prečo? Lebo je všetko úžasné. 
Milujem vianočné rozprávky, sladké cukrovinky, ozdo-
bovanie perníkov, stavanie stromčeka, vyzdobovanie 
izieb, vianočné pesničky, vôňu vianočných sviečok, 
rozbaľovanie darčekov, atď.  

Vianoce proste mi-lu-jem! 

Vianočný list Ježiškovi mám napísaný už v polovici ok-
tóbra. Že je to skoro? Nevadí. V obchodoch sú aj tak 
už koncom septembra vystavované vianočné gule, 
ozdoby, svetielka, vankúše, deky, hrnčeky a hlavne 
vianočné katalógy.  

A je mi jedno, kto si čo o mne myslí. Veď aj každý 
dospelý bol kedysi dieťa a tie Vianoce jednoducho 
tiež miloval.                                                     Nina T.  
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CHRISTMASTRADITIONS 

Varioustraditionsexist in theworld. Everyculture has itsowntradition. Butso-

meculturestaketraditionsfromothers. Likemistletoehanging on the door. Yo-

umustknowthistradition. Whensomeonegoesunderthatmistletoe he or shemus-

tkissanother person. It's a reallynicetraditionbutitcanbesometimesuncomfor-

table. Okay, butwherediditcomefrom? Thetradition of kissingunderthemistle-

toestarted in ancientGreece, duringthe festival of Saturnalia and later in 

marriageceremonies, because of theplant's association withfertility. 

Anotherinterestingtraditionis in Italy. TheChristmastimestaring at seven-

teenth of December and ending at sixth of January. Thepresents are giving 

by a witchwhosenameisBefana. Sheisflying on thebroom and puttinggifts in 

theChristmassocks. Forgoodchildrenshe'sgotsomecandies and forbadone-

she'sgotsomecoal. DidyouknowabouttheseChristmastraditions or not? 

A. Takáčová, IX. B 
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Mikuláš 
Je 6. december. Ráno si mnohí z nás vybrali z vopred pripravených umytých čižmičiek slad-
kosti, ovocie či iné darčeky. Čo však z toho, keď ho nik nevidel. Ale v škole to bude určite 
ináč. Každý rok k nám zavíta aj so svojimi pomocníčkami. Už sa tešíme. Pripravili sme si bás-
ničky, pesničky, riekanky. Aj trošku zaklameme, že sme celý rok počúvali, mamkám pomáhali 
a úlohy si poctivo písali. Ale teraz už tíško seďme, čakajme, už prichádzajú... 

Vianočný stromček v meste 
 

Každoročne sa počas prvého 
decembrového týždňa pri 
radnici stretávajú zástupco-
via základných a materských 
škôl nášho mesta, aby vy-
zdobili stromčeky ozdoba-
mi, ktoré zhotovili žiaci. Ne-
bolo tomu inak ani v tomto 
roku a naši deviataci zavesili 
na stromček krásne drevené 
ručne maľované ozdoby. Vy-
užil sa tak prírodný mate-
riál, ktorý navyše dobre 
odolá aj nepriaznivému po-
časiu. Tak čo, už ste sa naň 
boli pozrieť? 
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Učitel ia anglického jazyka, výtvarnej výchovy v rámci CLIL pod záštitou p. riaditeľa 

vyhlásili v predvianočnom období súťaž o najkrajšie vianočné dvere. Cieľom bolo spojiť v 

rámci CLIL výučbu anglického jazyka s výtvarnou výchovou. A tak nebolo prekvapením, že 

ako prvé boli hotové dvere na kabinete anglického jazyka. A potom sa už do práce pustili 

žiaci. Tvorili, vymýšľali, kreslili, strihali, lepili. Každé dielo je jedinečné, originálne. Všetci už 

nedočkavo očakávali výsledky a na Mikuláša sa dočkali. Pán riaditeľ vyhlásil výsledky zvlášť 

za prvý a zvlášť za druhý stupeň. Ako vždy, našli sa kritici, ktorí by určili iné poradie. My, 

ako objektívna porota, vyhlasujeme za víťazov všetkých, ktorí sa snažili , vyzdobili priestory 

školy a spríjemnili tak adventné chvíle nám všetkým.  

 

 

I. stupeň: 

1. miesto: II. B 

2. miesto: IV. A 

3. miesto: II. A 

Špeciálne cena: IV. B 

II. stupeň: 

1. miesto: VI. A 

2. miesto: IX. A 

3. miesto: VI. B 

Špeciálne cena: VII. C 
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Tamara a Kika, módne redaktorky z VIII. A 
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Imatrikulácia prvákov 

V septembri zasadli do školských lavíc, možno bojazlivo, možno smelo. 
A dnes?... Sú z nich pasovaní prváci po slávnostnej IMATRIKULÁCII. 
24. októbra prišli naši prváčikovia do školy ako každý deň, no ich očká 
chvíľami žiarili zvedavosťou a nedočkavosťou. Už niekoľko dní vedeli od pa-
ni učiteliek, že budú pasovaní za žiakov našej školy. V stredu totiž  bol ten 
deň s veľkým D, kedy  po slávnostnej prísahe kolégiu žiakov 9. ročníka boli 
naši milí prváci po splnení požadovaných úloh a po prísahe pánom riaditeľom 
pasovaní do cechu prváckeho - žiackeho.  Pani učiteľky a rodičia, ako i starší 
spolužiaci im boli v tento výnimočný deň veľkou oporou a posmeľovali ich.  
Želáme im, aby sa v našej škole, čo najviac do života naučili, mnoho nových 
zážitkov zažili a veríme, že si našli veľa nových kamarátov a priateľov.  
Všetko dobré, milí naši prváci. 

Navštívili nás škôlkari 

Na našej ulici sa nachádzajú až dve školy, jedna 

materská a druhá základná. Keďže sú v tesnej 

blízkosti, prebieha medzi nami niekoľkoročná spo-

lupráca na veľmi dobrej úrovni. Škôlkari pravidelne 

navštevujú prvé triedy, prichádzajú sa pozrieť na 

otvorené hodiny, vystúpenia a iné programy. Ne-

dávno k nám prišli na hodinu do učebne Lego Dacty. 

Veríme, že sa im u nás páčilo. Veď posúďte sami. 

Úsmev na tvári hovorí za všetko... 
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V dňoch 11. - 15. novembra 2019 sme boli jednou z 1116 škôl, ktoré sa zapo-
jili do medzinárodnej súťaže a testovania v informatike pod názvom iBOBOR. 

Najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách /počet získaných bodov /

počet možných bodov/: 

 

DROBEC 2. - 3. ročník  

2r.:    Šimonová  72/72    

 Ordzovenský  72/72 

3r. : Chmura  72/72  

 Marciová  72/72 

 Puhalla  72/72 

 Muránska  72/72 

 Režnická   72/72 

BOBRÍK 4.– 5. ročník 

 Sokolský   96/96 

 Puškášová  92/96 

 Kresťanko  88/96 

 Fifik   87/96 

Kováč  86 /96 

 Slavkovský  84/96 

 Dubaj  80/96 

 Gurová  80/96 

 Král  80/96 

BENJAMÍN 6.-7. ročník 

 Felber   66/69 

 Ferenc  57/69 

 Polčík  55 /69 

 Knuteľová  53/69 

KADET 8. – 9. ročník 

 L. Kopčaj  53 /80  

Szuperáková  51/80 

Šuty  49/80 

Úspešným riešiteľom blahoželáme. 



16 

Záložka do knihy spája školy 

V mesiaci október sa žiaci 3. a 4. ročníka zapojili 

už do 10. ročníka česko-slovenského projektu 

Záložka do knihy spája školy. Posledný októb-

rový deň sme balíček do Čiech s našimi záložkami 

odoslali a po pár dňoch čakania nám prišiel balík 

s týmto listom: 

 

Dobrý den, 
dnes nám do školy dorazila vaše obálka se záložkami. Záložky  si děti  rozda-
ly. Moc se jim líbily. Udělali jsme si společné foto se záložkami. Za měsíc 
nás čeká ve vlastivědě učení o Slovensku. Tak využijeme materiály , které 
jste nám poslali. Když budete mít zájem, pošleme vám naše foto a byli by-
chom rádi, kdybyste nám poslali společné foto se záložkami i vy. Jsme moc 
zvědaví, jak velké děti nám záložky vyráběly. 
S pozdravem Jana Hlaváčková a žáci 5.A z Krnova  
 
A tu je naša fotka so záložkami vyrobenými 

od piatakov z Krnova. Naším úsmevom sme 

poďakovali nielen za krásne záložky priateľ-

stva s jesennou tematikou, ale aj za milé po-

zornosti a náučné informačné brožúry 

a fotografie z historického mesta Krnov ob-

klopeného krásnou prírodou. 

V týždni od 25.11. do 29.11.2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili Korčuliarskeho programu na 

Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Korčuľovali v 3 skupinách podľa úrovne svojich 

korčuliarskych schopností. Žiakom sa venovala p. asistentka Barborka Kežmarská 

a tréneri p. Vaic a trénerka shortreku, ktorí pestrými hrami, aktivitami vzbudili u žiakov  

záujem o korčuľovanie. 

Korčuliarsky program 1.ročník 
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Projektový deň – Dejiny regiónu  
Sme hrdí, že náš región Spiš, je bohatý na prírodné, kul-

túrne aj na historické pamätihodnosti. Chceme, aby každý 

žiačik poznal regionálne dejiny. Je to o to zaujímavejšie, 

ak  je táto forma interaktívna alebo hravá. Preto sme sa v 

novembri vybrali na exkurziu do Slovenského technického 

múzea, expozíciu História baníctva na Spiši, kde sa žiaci 1. 

a 2. ročníka oboznámili s baníctvom v našom kraji. Svoju 

tvorivosť ukázali počas tvorivých dielní. Starší žiaci si po-

čas besedy s p. lektorkou Dankou Rosovou obohatili svoje vedomosti na tému Symboly nášho 

mesta. Nasledovali prehliadky výstav v Múzeu Spiša. Mladší žiaci si priblížili rodinný život 

stavovcov a bezstavovcov. Spoznali vybrané druhy živočíchov, kde zisťovali rozdiely 

v starostlivosti  o potomstvo pod názvom Mláďatá. Starší žiaci sa oboznámili s Annou Matzo-

vou a pôsobením slávneho ateliéru Matz a spol. a jeho his-

tóriou v širokom okolí. Fotografie zachytávajú významné 

osobnosti, ženy podnikateľky, ale aj bežných ľudí a rodiny. 

Dokumentujú dobu, v ktorej žili, výzor ľudí, ako aj odev, 

ktorý si mohli vyskúšať a bližšie spoznať spolu s doplnkami 

danej doby. Domov si odnášali fotografie z imitácie atelié-

ru Matz, ktoré budú nielen milou spomienkou, ale hlavne 

ukážkou doby najväčšej slávy tohto známeho ateliéru. 

 

 

Vynovujeme priestory našich školských chodieb. Na stene pri zborovni pribudli 

dresy našich bývalých žiakov, úspešných hokejistov, ktorí sa boli v škole pochvá-

liť so svojimi úspechmi a ktorých na škole radi vidíme. Samozrejme, že im pra-

jeme v ich kariére hlavne pevné zdravie a veľa nielen športových úspechov. 

Máme sľúbené aj ďalšie dresy, no tie uverejníme neskôr. 

A nás teší, že sú vystavené v blízkosti našej nástenky, kde si môžete posedieť 

či zalistovať v aktuálnom čísle ŠKOLOVÍN. 

Dresy od bývalých žiakov 
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Opäť úspešný zber 
papiera 

 

 

 

 

Blížia sa Vianoce a naše príbytky bolo 

treba upratať. Taktiež triedy či uči-

teľské kabinety. A tak sme sa v 

“Zelenej škole“ rozhodli, že všetok ne-

potrebný papier nahromadíme, zbalíme, 

objednáme kontajner a hurá s ním do 

zberných surovín.  Zbierali všetci žiaci, 

učitelia, príbuzní.  Spolu sa nám podari-

lo nazbierať až 3324,5 kg.  

Krásne číslo. Ďakujeme všetkým, ktorí 

prispeli, ale aj tým, ktorí v nepriazni-

vom počasí vážili papier, ktorý potom 

naložili do kontajnera.  

Najviac odovzdali: 

Sopkovič, VI.C   288 kg 

Kicko, VII.C  272,5 kg 

Sidor, IV.B  118 kg 

Suchý, III.B  98 kg 

    Puhalla, II.B   98 kg 

    Žipaj,  IV.B  96 kg  

Janová, II.B  89 kg 

Omastová, IX.A 80,5 kg  

Dubai, V.A  76,5 kg 

Mnichová, III.A 70 kg   

 

Keď ide o dobrú vec, väčšina z nás neroz-

mýšľa. A tak v prvý novembrový týždeň, kto 

mohol, ten pomohol. Niekto priniesol menej, 

niekto viac. Potraviny, hračky či hygienické 

potreby. Fotografie o tom hovoria.  

 

kolégium Zelenej školy 
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  P. Filipová, VIII. A 

1. Zapálime ju pri štedrovečernej večeri 

2. Vianočná polievka 

3. ... so šalátom 

4. Med a ... 

5. Ozdobený vianočný... 

6. Sú pod stromčekom 

7. Pečieme ich pred Vianocami 

8. Z oblohy padajú snehové... 

V kúte izby žiari, bliká, 

poháňa ho elektrika. 

Tíško čaká na darčeky, 

nech poteší dobré deti. 

                      /Vianočný stromček/ 
Padajú potíšku,  

spadnú aj na líšku. 

Už je z nich biely kraj. 

                /Snehové vločky/ 

Lesklý obal sladkosť zdobí, 

na stromčeku šuchot robí. 

Zboka na bok sa tam kýva, 

plné bruško po nej býva. 

                                          /Salónka/ 

Veselé vianočné hádanky od Martiny  

M. Czmoriková, VI. A 

´ 
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Čo Vás čaká? 

 Vianoce 

 Nový rok 

 Prázdniny!!!!!!!!!!!!! 

Komenského 2 

052 05 Spišská Nová Ves 

Web: www.superzs.sk  

Svoje nápady, názory a podnety 

posielajte na: 

VYDALI MLADÍ 

NOVINÁRI  

novinyskoloviny

@gmail.com 

Šéfredaktorka:  Tamara Ružbacká 

Predseda redakčnej rady: Kiara Bakošová 

Redakčná rada: 

E. Kršjaková, L. Mroceková, N. Omastová, E. Hanzoková, A. Takáčová, P. Filipová,       

K. Augustiňáková, L. Jendralová, K. Szuperáková, N. Tökölyová,  N. Maximová, S. Špirko, 

M. Czmoriková, D. Pokutová 

p. uč. Romanová 

 

Čo nabudúce? 

 jar 

 zážitky z lyžiarskeho 

 zaujímavý rozhovor 

 zo života školy 

 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

N a š e 
najnovšie čís-

lo si môžete prečí-
tať na webovej 
stránke školy, ako aj 
na našej nástenke 

pri zborovni. 

K. Szuperáková, VII.A 

  


