
  

Zimné dni odchádzajú a teplejšie dni sa začínajú. Slnko 
nám zlepšuje každý deň náladu a preto by sme Vám aj my 
chceli zlepšiť náladu našimi Školovinami. Zas a znova Vám 
prinášame noviny plné zaujímavých článkov, noviniek, kví-
zov a obrázkov. V hokejovom okienku sme pre Vás pripra-
vili výnimočný rozhovor s kanadským obrancom Arvinom 
Atwalom. Nakoniec Vám v mene celého redaktorstva pra-
jem VESELÚ VEĽKÚ NOC.   

Aj na jar Vám ŠKOLOVINY zlepšia náladu 

 

Naša redakčná rada 
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Malé športové okienko 

 
Fanúšikovia sa opäť vrátili na štadióny, ale ani to nepomohli našim 
“Rysom” a vypadli v predkole play-off po zápasoch s Prešovom 0:3, 
3:4 a 2:3. 
Juniori HK SNV sa držia na 3. mieste v tabuľke Východu. 
Dorastenci HK SNV sa dočkali prvého víťazstva, keď porazili Púchov  
3:2 a stále obsadzujú s 5 bodmi posledné 14. miesto. 
Kadeti HK SNV sa s 1 bodom nachádzajú na dne tabuľky. 
Ôsmaci HK SNV po úspešnej sezóne skončili na  2. mieste. 
Siedmaci HK SNV sa držia s 24 bodmi na 4. mieste. 
Šiestaci HK SNV majú za 18 zápasov 10 výhier a 21 bodov. 
Piataci HK SNV majú za 18 zápasov 5 výhier a 13 bodov. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spišským Rytierom sa darí naďalej aj v play-off. Prvý zápas štvrťfi-
nálovej série s Interom Bratislava bol veľmi vyrovnaný, ale šťastie sa 
priklonilo na našu stranu a vyhrali sme 86:80. Druhý zápas dopadol 
jasne v náš prospech a vyhrali sme 90:52. V semifinále si “Rytieri” 
zahrajú proti Leviciam. 
 
 

 
 

M.J. Kuzma, VIII.B 

Naši ôsmaci sa na tur-
naji v meste Orlová 
umiestnil na krásnom   
2. mieste. V skupine 
nedali nikomu šancu a vo 
finále po presvedčivom 
výkone prehrali 0:4. 
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ROZHOVOR 
 
s obrancom HK SNV Arvin Atwal #4  
Túto sezónu pricestoval do metropoly Spiša kanadský obranca z Vancou-
veru a stal sa zároveň aj najproduktívnejším obrancom tímu s 25 bodmi. 
 
Kedy si začal korčuľovať? 
AA: Začal som korčuľovať keď som mal 5-6 rokov. 
 
Kto Ťa priviedol k hokeju? 
AA: Môj otec sa presťahoval do Kanady a nevedel nič o ho-
keji,      v Indii hrával volejbal. Kamarát môjho otca navrhol, 
aby ma dal na hokej, lebo tu v Kanade je to populárny šport. 
 
Hral si nejaké iné športy keď si bol malý? 
AA: Na základnej škole som hrával so spolužiakmi rôzne 
športy ako futbal, basketbal, volejbal a lakros. 

 
 
Kto je Tvoj obľúbený 
hráč? 
AA: Nicklas Lidström 
(Detroit Red Wings), 
Drew Doughty (LA 
Kings), Cale Makar 
(Colorado Avalanche) 
 
Aký máš predzápasový 
rituál? 
AA: V deň zápasu jem 
vždy to isté a robím 
všetko v ten istý čas. 
 
 

Akú hudbu rád počúvaš ? 
AA: Hocičo, čo ma roztancuje. 
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Aká bolo Tvoja prvá sezóna v Európe? 
AA: Som veľmi rád, že som sa v lete rozhodol pre SNV a 
veľmi sa mi tu páčilo. 
 
Čo si myslíš o fanúšikoch v SNV? 
AA: Úžasní !! Blázniví a zanietení v dobrom slova zmysle. 
Najviac sa mi páčilo bubnovanie fanklubu, aj keď sme pre-
hrávali 1:7 stále nás povzbudzovali, bolo to úžasné. 
 
Mal si nejakú vtipnú príhodu? 
AA: Na prvom tréningu tréner na mňa kričal po slovensky, 
lebo som pokazil cvičenie a myslel som si, že ma chváli a ja 
som sa naňho usmieval. 
 
Máš nejaké rady pre malých hokejistov? 
AA: Na prvom mieste poslúchajte rodičov, pretože oni 
chcú pre Vás len to najlepšie. Moja rodina pre mňa zname-
ná veľa, vďaka nim hrám dnes hokej. 
 
 

    T. Čopian, VIII.B 
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JARNÝ KOMICS 

     N. Maximová, VIII. AZ. 



6 

 

Nové seriály  a filmy 
 
O pár dní sa začne 2 séria populárneho seriálu Bridgerton.  

Seriál inšpirovaný knižným bestsellerom sleduje príbehy ôsmich nerozlučných súrodencov    

z mocnej rodiny Bridgertonovcov a ich túžbu po láske.  

V hlavných úlohách hrajú : 

Rege Jean Page ako Simon Basset                  Phoebe Dynevor  ako Daphne Bridgerton  

 

Po dlhom očakávaní sa dočkáme 4 série seriálu Stranger Things. 

Počas jarných prázdnin sa v meste začne diať niečo čudné. Eleven a Will sa kvôli tomu budú 

musieť vrátiť do mesta. Ak sa chcete dozvedieť, čo sa stane ďalej, určite si tento seriál 

pozrite. 

V hlavných úlohách : 

Millie Bobby Brown ako Eleven                  Noah Schnnap ako Will 

Finn Wolfhard ako Mike                           Gaten Matarazzo ako Dustin 

Caleb McLaughlin ako Lucas                      Sadie Sink ako Max 

 

Studio Marvel v Máji predstaví nový film Doctor Srange i the Multiverse of Madness.  

Doktor Stephen Strange vrhá zakázané kúzlo, ktoré otvára dvere do multivesmíru, vrátane 

jeho alternatívnej verzie, ktorej hrozba pre ľudstvo je príliš veľká pre spojené sily Stran-

gea, Wonga a Wandy Maximoffových.  

V hlavnej úlohe: 

Benedict Cumberbatch ako Doctor Strange  

Elizabeth Olsen ako Wanda Maxinoff 

 

Pred pár týždňami vyšlo dlho očakávané pokračovanie filmu Tall girl 2. Mladá tínedžerka 

Jodi sa prediera životom plným posmeškov o svojej výške.  

V hlavných úlohách: 

Ava Michelle ako Jodi             Jan Luis Castellanos ako  Tommy  

Griffin Gluck ako Jack             Sabrina Carpenter ako Harper  

N. Tökölyová, VIII. A 
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Vzácna návšteva v škole 

V januári sme va škole privítali tradične – chlebom a soľou - vzácnu návšte-
vu: Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - Branislava Gröhlinga       
a poslankyňu NR SR – Máriu Šofranko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prišli sa pozrieť na výsledky projektu Mo-
dernejšia škola a tiež investíciu na opravu 
strechy na našej škole. Samozrejme neo-
bišli ani našich žiakov a užili si hodinu an-
glického jazyka v 6. ročníku realizovanú vo 
vynovených priestoroch s použitím novej 
komunikačnej techniky.  
 
 
 
Ako druhú si pozreli hodinu matematiky vyučovanú netradičnou Hejného 
metódou. S našimi pedagógmi prebrali aj dôležité otázky rezonujúce v škol-
stve v danom období.  
 
 
 
Pani poslankyňa si pozrela aj „svoju 
triedu, dnes už VI.B“ – veď bola uči-
teľkou na našej škole pred cca 5- timi 
rokmi, učila ich ako prváčikov. Žiaci bo-
li veľmi dojatí a milo prekvapení jej prí-
tomnosťou. 
Návšteva potešila nielen učiteľov, ale 
aj žiakov a nepedagogický personál.  
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GamePlay - nové hry 

N. Maximová VIII.A 

 

Switch Sports 
Switch sports konečne prináša WiiSports na Switch. Po-
hybom riadené športy si môžete užiť v obývačke s celou 
rodinou. Od spustenia hry bude dostupných šesť športov- 
futbal, bedminton, bowling, tenis, čanbara a volejbal. 
V jeseni si môžete dodatočne ako bezplatnú aktualizáciu 
stiahnuť golf. Hru si môžete stiahnuť 29. apríla. 
 

 

EvilDead: The Game 
V tejto hre hráte ako AshWilliams a jeho kamaráti. Je to 
co-op (hráči spolu spolupracujú ako spoluhráči) a PvP 
(hráč proti hráčovi) hra. Hráte ako tím štyroch, snažíte 
sa prežiť tým, že objavujete, hľadáte kľúčové predmety 
aby ste zacelili dieru medzi svetmi a snažíte sa udržať 
svoj strach na uzde. Hra je inšpirovaná všetkými tromi 
EvilDead filmami, ako aj Ashvs Evildead TV show. Hra vy-
chádza 13. mája 2022 a zahrať si ju môžete na PS4, PS5, 
Xbox One, Xbox Series X, Switch a PC. 
 

 

Two Point Campus 
Je čas navrhnúť a prevádzkovať svoju vlastnú vysokú 
školu, doplnenú o náladové a úplne bláznivé triedy ako je 
KnightSchool. Vytvorte si svoj dokonalý kampus, formuj-
te životy svojich študentov. 

Hra vychádza 17. mája 2022 a zahrať si ju môžete na 
PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One a PC. 
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Roboty v škole 

Žiaci sa učia programovať vlastných ro-
botov v rámci krúžku Lego-Robolab. Na-
ši "digitálni domorodci" to zvládajú na 
výbornú! veď predsa vyrástli s mobilmi 
v ruke . 
Prepojenie s fyzikou a chémiou je ďalší 
plán. Naša škola nespí.  
Pripravujeme žiakov na budúcnosť! 

Opäť sme sa posunuli bližšie vo vybave-
ní a nasadení robotiky v škole! 
Sme si vedomí, že robotikou sa zaobe-
rajú všetky technické školy a my aj ta-
kouto cestou chceme žiakov pripraviť 
na ich ďalšie, veríme že zaujímavé, 
stredoškolské štúdium. 
Naša škola posúva moderné vzdelávanie 
bližšie k súčasným potrebám technolo-
gických zručností.  

Peking 2022 

V čase konania zimných olympijských hier 
2022 v Pekingu podporu našim olympionikom 
bolo vidieť aj u nás.  Že to mnohí s fandením 
mysleli naozaj vážne sme videli nielen na ná-
stenkách, ale aj na dverách. 
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  

ZOOLÓGIA, E kategória, školské kolo: 

1. Nina Maximová, VIII.A   

2. Dominika Bryndzová, V.A   

3. Nina Iľašová, V.A   

ZOOLÓGIA, E kategória, okresné kolo: 

1. Nina Maximová, VIII.A   

6. Dominika Bryndzová, V.A   

BOTANIKA, E kategória, školské kolo: 

1. Ema Gurová, VII.C 

2. Nicolas Grec, VII.C 

BOTANIKA, E kategória, okresné kolo: 

1. Ema Gurová, VII.C 

4. Nicolas Grec, VII.C 

ECO OLYMPIÁDA 
30 žiakov druhého stupňa z našej školy sa zapojilo do online Eco olympiády. 
Preverili si svoje vedomosti z oblasti ochrany prírody.  

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, školské kolo 
1. Samuel Jasečko, IX.B  
2. Lukáš Felber, IX.B 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, okresné kolo 
obaja úspešní riešitelia 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA, školské kolo, úspešní riešitelia: 
Kategória G: Jana Režnická,  Nina Iľašová,  Lukáš Jakubec,  Domini-
ka Bryndzová, Ryan Ordzovenský 
Kategória F: Matej Král,  Dávid Sokolský,  Alex Fifik,  Matúš Žipaj 
Kategória E: Mathias Ján Kuzma,  Lukáš Felber,  Nina Tökölyová,  Timo-
tej Čuj, Tomáš Čopian, Marek Lukáč 
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA, okresné kolo, úspešní riešitelia: 
Kategória G: Jana Režnická — 1. miesto, Nina Iľašová 
Kategória F: Matej Král,  Alex Fifik,  Dávid Sokolský 
Kategória E: Nina Tökölyová,  Lukáš Felber,  Mathias Ján Kuzma 
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MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA, školské kolo, úspešní riešitelia:  
3. ročník: 
Karolína Claire Dzurejová , Lucia Režnická, Matthew Ordzovenský, Miloš 
Gurčík, 
Adela Čobirková, Nela Suchá, Boris Sokolský, Linda Plačková,  Lilien Novy-
sedláková, Liliana Drobná, Marek Hamrák, Damián Badzík, Mia Iľašová 
4. ročník: 
Jakub Goldberger, Adam Sopkovič, Zora Ovčiariková, Laura Jannová, Zina 
Maximová, Patrik Jasečko, Zdeno Košík, Adrián Zemko, Anna Šimonová, 
Chiara Slavkovská, Peter Žifčák 
5. ročník: 
Lukáš Jakubec, Jana Režnická, Richard Fedor, Laura Jannová, Tomáš Filip, 
Ryan Ordzovenský  
6. ročník: 
Kristián Kresťanko, Dávid Kováč, Dávid Sokolský, Jaroslav Slavkovský, Ši-
mon Hockicko, Alex Fifik, Kevin Sidor, Adam Chovanec, Katarína Brateková  
7. ročník: 
Natália Vargová  
8. ročník: 
Maroš Sopkovič, Nina Maximová  
MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA, okresné kolo, úspešní riešitelia: 
1.miesto: Boris Sokolský 
úspešní riešitelia: Marek Hamrák,  Karolína Claire Dzurejová,  Linda Plač-
ková, Chiara Slavkovská, Laura Jannová, Zora Ovčiariková, Zina Maximová, 
Zdeno Košík, Jakub Goldberger, Adam Sopkovič  
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, okresné kolo, úspešní riešitelia:  
7. ročník: Matej Král—3. miesto 
8. ročník: Mathias Ján Kuzma 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, obvodné kolo: 
POÉZIA, 1.kategória:  
1. Zora Ovčiariková, IV.A 
3. Martina Melikantová, III.A 
POÉZIA, 2.kategória:  
1. Nina Maximová, VIII.A 
PRÓZA, 1.kategória: 
1. Adam Sopkovič, IV.B 
PRÓZA, 2.kategória: 
1. Nina Tökölyová, VIII.A 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA, okresné kolo, úspešní riešitelia: 

Kategória F: Alex Fifik,   Oliver Koval 

Kategória C: Rachel Nadžadyová,  Samuel Jasečko 

ŠALIANSKY MAŤKO, okresné okolo: 
1. miesto: Terézia Sakáčová,  II. A 
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A robili sme projekty... 

Netradičná hodina výtvarnej výchovy 

Chlapci z V.C  strávili popoludnie v Galérii umel-
cov Spiša. Netradičnou technikou, ktorá sa na-
zýva paketáž, sa niektorí premenili na egyptské 
múmie  
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           T. Čopian, VIII.B 

Lyžiarsky výcvik 
V dňoch 14.-18.marca sa žiaci  našej školy zúčastnili lyžiarske-
ho výcviku v lyžiarskom stredisku Jasná. Keď sme tam prišli, 
rozdelili nás do 4 skupín, od najlepších po začiatočníkov. Kaž-
dé ráno sme vstávali o 7:30. Raňajky sme mali o 8:15. Od 10:00 
sme sa lyžovali do 13.00, 13:15 sme mali obed. Do 14:15 sme si 
mohli oddýchnuť.  Poobedná lyžovačka začínala o 14:40 
a ukončili sme ju o 16:00.    Po večeri nás čakal bohatý pro-
gram s učiteľmi a učiteľkami. Večierku sme mali o 22:00. Ly-
žiarsky výcvik sme skončili všetci s úsmevom a bez zranení, 
obohatení zážitkami, na ktoré budeme  spomínať  ešte veľmi 
dlho. 
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22. marec — SVETOVÝ DEŇ VODY 
 
Aktivity: Čistenie studničiek v Sloven-
skom raji, ochutnávka a test pitnej vody 

kolégium Zelenej školy 

22. apríl — SVETOVÝ DEŇ ZEME 
 

V tento deň sa uskutočnil aj  
pokus o ustanovujúci SLO-
VENSKÝ REKORD v počte 
zapojených do upratovania.  

Ako to dopadlo, zatiaľ nevie-
me, ale snáď sme aj my pri-
speli, aby sa naše mesto stalo 
držiteľom tohto rekordu. 

Pri  príležitosti Dňa Zeme 
naše mesto vyhlásilo akciu 
UPRACME SI MESTO.  

Do jarného upratovania sa 
zapojili materská, základ-
né aj stredné školy. 
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Podpora Ukrajine 

Humanitárna zbierka na 
pomoc Ukrajine, do kto-
rej sa naša škola zapojila. 
Veríme, že sme aspoň 
trošku pomohli. 

Najprv bola výzva: poskladať a pripnúť 
holubicu na nástenku. 
 Naše deti si skúsili skladanie origami 

holubice mieru.  
Jeden z najznámejších symbolov na svete 
je biela holubica. V dnešnej dobe je pova-
žovaná za symbol mieru.  
Pôvod je biblický. Potom, čo Noe behom 
potopy nasadol      na Archu so všetkými 
druhmi zvierat, poslal rôzne vtáky hľa-
dať pevninu. Po niekoľkých dňoch sa vrá-
tila biela holubica s vetvičkou vavrínu v 
zobáku, ako symbolom, že sa všetko vrá-
tilo k pokoju. Pôvodná holubice teda ne-
bola priamo symbolom mieru, ale skôr no-
vého života, skončenej katastrofy. Ako 
symbol mieru sa začala používať až po 2. 
svetovej vojne kedy francúzsky spisova-
teľ Louis Aragon vzal obraz bielej holubi-
ce namaľovanej Picassom do litografie k 
1. medzinárodnému kongresu Mieru v Pa-
ríži. Holubica sa ako symbol mieru začala 
potom objavovať všade... 
A po 3 dňoch vyzerala nástenka    
takto... 
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Čo Vás čaká? 

 Prijímačky deviatakov 

 Testovanie piatakov 

 Výlety a exkurzie ( snáď...) 

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:  Nina Tökölyová,  

Predseda redakčnej rady: Nina Maximová 

Redakčná rada: 

M. J. Kuzma, T. Čopian, D. Pokutová 

p. uč. Romanová 

 

Čo nabudúce? 

 leto 

 opäť niečo o MS v hokeji 

 zaujímavý rozhovor 

 zo života školy 

 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

N a š e 
n a j n o v š i e 

číslo si môžete 
prečítať na webovej 
stránke školy, ako aj 
na našej nástenke 

pri zborovni. 

  


