
  

Milí čitatelia, vítame Vás v novom školskom roku. 
Tak, ako v minulom roku, na Vás čakajú obľúbené 
rubriky, články a mnoho ďalšieho. Dúfame, že pre 
Vás bude tento rok rovnako bohatý na zážitky ako 
pre nás. Tešíme sa na spoluprácu s Vami                                                                                         
a tiež s učiteľmi. Sme radi, že sme medzi nami 
privítali nových členov redakčnej rady - piatakov. 
No zároveň sme smutní z toho, že je to posledný 
rok mnohých členov, keďže sú deviataci. Na zá-
ver Vám prajeme pekný zvyšok jesenných dní. 

Po prázdninách sme tu opäť 

 
 
Ja som malé strašidlo                
Bu bu bu bu 
Skade som len priletelo 
Hu hu hu hu 
My sa detí nebojíme 
Bu bu bu bu 
A sa s nimi zahrajeme 
Hu hu hu hu 

Vaša redakčná rada 
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 M. Kuzma, T. Čopian, IX. B 

 

 

Malé športové okienko 

Stalo sa v septembri — októbri 

 
 
Futbal na Spiši  
 
Naši futbalisti vstúpili do sezóny opäť víťazne naladení a momen-
tálne sa nachádzajú na 2. mieste s 24 bodmi v 3. lige - Východ. 
 
Naši hokejisti  
 
Hokejové A-mužstvo začalo sezónu dobrými výsledkami a to aj 
v hľadisku, keď na zápas 30. 9. 2022 proti aktuálnemu majstrovi  
z minulej sezóny HC Slovan Bratislava si našlo cestu na štadión 
3900 ľudí. A momentálne sa ohrievajú po 10 zápasoch na 4. mieste       
so 14 bodmi v tabuľke. 
 
Juniori HK SNV sa vo východoslovenskej tabuľke 1. ligy juniorov 
nachádzajú na 4. mieste po 10 zápasoch. 
 
Dorastenci HK SNV zlepšili svoje výsledky oproti minulej sezóne, 
po 12 zápasoch majú na konte už 15 bodov a patrí im 10. miesto.  
 
Deviataci HK SNV sa po 5 zápasoch s 3 bodmi nachádzajú           
na 3. mieste. 
 
Ôsmaci HK SNV sa vo svojej tabuľke nachádzajú na 3. mieste      
po 5 zápasoch. 
 
Siedmaci HK SNV majú len 1 výhru zo 6 zápasov. 
 
Šiestaci HK SNV sa výborne držia po 5 zápasoch s 3 výhrami        
a 1 remízou. 
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N. Maximová, IX. A 
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ANKETA S PRVÁKMI 

Mesiac je dostatočne dlhá doba, aby sme si dokázali na niečo zvyknúť,  
vedieť povedať svoj názor, mať zážitky, spoznať nových ľudí v podobe 
spolužiakov a vyučujúcich. A tak sme sa v októbri opýtali našich prvá-
kov, ktorí bez zábran poskytli svoje odpovede. Pár otázok sme však po-
ložili aj ich triednym učiteľkám.  

Odpovede prvákov v 1.A triede: 

 

Lilka:                                                       

1. Je tu dobre                                         

2. Je super a mám ju rada.                     

3. Chcela by som mať školskú radu         

4. Počítačová učebňa                              

5. Škola                                                   

 

 

Vladko: 

1. Je tu dobre. Teším sa keď budem deviatak. 

2. Pani učiteľka je dobrá 

3. Nič je to tu super 

4. Najradšej mám telesnú a výtvarnú. A šošovicovú polievku 

5. Škola, lebo je väčšia 

 

 

 
Otázky pre prvákov  

1. Ako sa Vám páči v škole? 

2. Aká je Vaša pani učiteľka ? 

3. Čo by ste zmenili v našej škole ? 

4. Čo sa Vám najviac páči v škole ? 

5. Škola alebo škôlka ? 

Kristínka: 

1. Je tu pekne 

2. Pani učiteľka je dobrá 

3. Postavila by som ihrisko 

4. Hračky v herni 

5. Škola 
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Jakub:  

1. Je tu celkom dobre 

2. Je to dobrá pani učiteľka 

3. Nič by som nezmenil 

4. Obrázky na nástenkách 

5. Škola 

Odpovede prvákov v 1.B: 

Števko:  

1. Je tu super                     

2. Pani učiteľka je veľmi dobrá   

3. Chcel by som viac výtvarnej                                                      

4. Najviac sa mi páči matematika, Anglický jazyk, Slovenský jazyk   

5. Škola 

 

Paťko : 

1. Je tu dobre   

2. Pani učiteľka je super  

3. Chcel by som postaviť ihrisko  

4. Najradšej mám matematiku 

5. Škola     

                                                                                      

Kajka:                                            

1. Je tu dobre                                

2. Je veľmi dobrá                          

3. Nič by som nezmenila          

4. Najradšej mám výtvarnú           

5. Škola   

                                   
Karinka: 

1. Je tu najlepšie  

2. Je dobrá  

3. Chcela by som dať tabuľu na druhú stranu 

4. Najradšej mám angličtinu 

5. Škola 
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Otázky pre pani učiteľky : 
1.Ako sa darí Vašim žiakom? 
2.Máte aj nezbedné deti? 
3.Baví Vás táto práca? A prečo? 
4.Spolupracujú  s Vami deti? 
5.Čo by ste zmenili na Vašich žiakoch? 

Takto odpovedala pani učiteľka Mgr. Jana Nováková: 
1. Za prvý mesiac urobili všetci veľký pokrok, žiaci sú veľmi šikovní 
a snaživí . 
2. Nezbedné deti sú asi v každej triede, aj u nás. Ale dajú si povedať,  
keď je to už „za čiaru“. 
3. Moja práca ma ešte stále baví. Veľmi ma teší, ako deti objavujú s mojou 
pomocou tajomný svet písmen a čísel. 
4. Bez spolupráce by to asi nešlo, nestalo sa, aby nespolupracovali . 
5. Asi nič, sú to múdre a šikovné deti. 
 
Odpovede pani učiteľky Mgr. Jany Šofrankovej: 
1. Ako ktorému. Mám veľa šikovných žiakov, ale sú aj takí, ktorí potrebujú 
pomoc takmer počas celej hodiny. 
2. Áno, ako v každej  triede,  aj v I. A sú také,  čo s nimi „ všetci čerti ši-
jú“. 
3. Áno, lebo každý deň, dokonca každá hodina je iná, nič sa neopotrebuje . 
4. Áno sú vnímavé a rýchlo si zvykli na školský režim. 
5. Nemenila by som nič. Zatiaľ nám to ide celkom dobre . 

Pripravili dievčatá zo VI. A     
a zvedavé otázky položili N+N, 
kreslila Z. Maximová 
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 Prázdninový výlet 
Jedného dňa sme sa s rodinou vybrali na obhliadku našej kostolnej veže.  
Keď sme tam prišli, tak sme si museli kúpiť vstupenky v turistickom centre. 
Následne sme čakali na sprievodcu a potom sme šli pomaly na prvé poschodie 
po kamennom schodišti. Pán sprievodca nás pekne privítal a začal hovoriť 
o histórii kostola a oboznámil nás s tým, čo je v ňom. Pokračovali sme po reb-
ríku na druhé podlažie. Tu boli staré fotografie veže kostola pred jej vyho-
rením . Tiež nám ukázal, ako sa stavala nová. Bol tu aj veľký hodinový stroj 
s ozubenými kolieskami. Najťažší výstup bol na tretie  podlažie po rebríkoch 
hore. Tu boli starodávne zvony, ktoré vo veži bijú dodnes. Najväčší zvon bol 
Urban z dielne Konráda Gálla. Trochu sme sa naľakali, keď náhle zvon odbil 
pol hodinu.  Zrazu sa nám naskytol nádherný výhľad.  Spravili sme si pár fo-
tiek, zapísali sa do knihy návštev. Nasledovala cesta dole. Bola úspešná a my 
sme šli naspäť domov.  
Výlet sa mi veľmi páčil. Určite si ho chcem ešte aspoň raz zopakovať. 
 
 

Strašidelný Halloween 

Prišiel ten deň, kedy deti chodili        
v kostýmoch a pýtali si sladkosti. No 
našli sa deti,  ktoré mali v ten deň 
veľké nešťastie. Jedna skupinka ka-
marátov prišla k veľkému opustenému 
domu. Všetci sa báli zazvoniť, len je-
den z kamarátov bol veľmi odvážny. 
Zazvonil, no nik neotváral. Zrazu pri-
šiel veľký silný vánok a dvere sa sami 
otvorili. Všetci sa zľakli. Vnútri bola 
veľká tma. Našťastie mali nabité ba-
terky. Vošli dovnútra a zrazu bolo po-
čuť, ako sa zavreli dvere, ktorými 
vstúpili do tajomného domu. Trochu sa 
vystrašili, ale  v prezeraní domu po-
kračovali. Jeden z kamarátov našiel 
tajné dvere. Boli zamknuté. Dlho hľa-
dali kľúč od tajomných dverí, nako-
niec ho aj našli. Otvorili dvere a uvi-
deli tam to, čo nikdy predtým. Zrazu 
začuli dupot z horného poschodia. Je-
den z nich si z toho robil srandu         
a smial sa z ostatných, ako sa vystra-
šili. Ale i ten kamarát sa dosmial. Dve-
re sa zatvorili, zamkli a ich baterky 
zhasli... 
Pokračovanie nabudúce v zimnom ča-
sopise. 

Z. Ovčiariková, V. A 

E. Olejníková, VI. A D. Pokutová, VIII. A 
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 Nové filmy a seriály  

 

Emily in Paris 
Emily In Paris tu zostane a my sme nemohli byť viac nad-
šení, keď uvidíme, čo čaká módnu postavu Lily Collinso-
vej v City of Love, veď 21. decembra začne tretia sezó-
na. 
Viac ako rok po tom, čo boli predplatitelia Netflixu po-
tešení prvou sériou šou, v ktorej jej vedúca Emily Cooper 
(Collins) naviguje svoju marketingovú prácu, komplikova-
ný milostný život a priateľstvá v Paríži, v decembri 2020 
streamovacia platforma vydala druhú sériu programu. 
 
Manifest 4.séria   
Uistite sa, že opierky sedadiel a podnosy sú v úplnej 
vzpriamenej polohe, pretože Manifest Season 4 Part 1 
čoskoro pristane na Netflixe. 
Nemohli sme nechať prejsť 8/28 bez toho, aby sme sa 
podelili   o vzrušujúce správy o našich obľúbených pasa-
žieroch letu 828. Bola to turbulentná cesta – ktorá do-
konca zahŕňala zrušenie – ale môžeme potvrdiť, že Mani-
fest Season 4 bude mať premiéru na Netflixe 4. novem-
bra. 
 
The  Crown  5. séria 
Piatu sériu The Crown , ktorá sleduje život a vlá-
du kráľovnej Alžbety II., vydá Netflix 9. novembra 
2022. Toto bude prvá séria série, ktorá bude vydaná 
po smrti kráľovnej Alžbety II ., ku ktorej došlo dňa       
8. septembra 2022. 
Imelda Staunton hrá Elizabeth, spolu s členmi hlavného 
obsadenia Jonathan Pryce , Lesley Manville , Jonny Lee 
Miller , Dominic West a Elizabeth Debicki . Všetci členo-
via obsadenia sú v seriáli noví. Táto sezóna predstavuje 
druhé veľkoobchodné prepracovanie The Crown po súbo-
roch pod vedením Claire Foy (1. a 2. série) a Olivie 
Colmanovej (3. a 4. série). 

https://www.elle.com/uk/life-and-culture/a34655859/emily-in-paris-season-2/
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/a38092633/lily-collins-elle-dec-jan-cover/
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/a38092633/lily-collins-elle-dec-jan-cover/
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K. Klempárová, VI. A 

N. Tökölyová, IX.A 

 
Black Panter : Wakanda Forever 
Nápady na pokračovanie sa začali po vydaní Black Panthe-
ra vo februári 2018. Coogler rokoval o návrate ako reži-
sér v nasledujúcich mesiacoch a Marvel Studios oficiálne 
potvrdilo vývoj pokračovania v polovici roka 2019. Plány 
filmu sa zmenili v auguste 2020, keď hviezda Black Pan-
ther Chadwick Boseman zomrela na rakovinu hrubého čre-
va, pričom Marvel sa rozhodol nepreobsadiť jeho rolu 
T'Challa. Ďalší hlavní herci z prvého filmu sa vrátili do no-
vembra a názov bol oznámený v máji 2021. Produkcia spo-
čiatku prebiehala od konca júna do začiatku novembra 
2021 v Atlante a Brunswicku v štáte Georgia , ako aj        
v okolí Massachusetts pred prestávkou, aby sa Wright 
mohol zotaviť zo zranenia, ktoré utrpel počas natáča-
nia. Výroba bola obnovená v polovici januára 2022 
a ukončená koncom marca v Portoriku. 
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EuropeanDay of Languages – Európsky deň jazykov   

 

26. september je deň, kedy si obyvatelia EU pripomínajú Európsky 
deň jazykov. 

Aj v našej škole sme si tento deň pripomenuli prácou na projektoch 
o krajinách EU, v ktorých sa používa iný jazyk ako je ten náš.  

Na projektoch, ktoré si môžete prezrieť vo vestibule školy, pracova-
li tieto triedy IV. A, V. A a VI. A. 
Ich práca začala výberom krajiny, o ktorej sa chceli viac dozvedieť 
a zároveň ju priblížiť svojim spolužiakom.  

Všetky vyššie uvedené triedy sa rozdelili do tímov a pracovali na úlo-
he, ktorú si o danej krajine zvolili.  

Vďaka tomu vznikli zaujímavé projekty, ktoré jednotlivé tímy odpre-
zentovali v pondelok 3. októbra 2022. 

 

IV.A 

Štvrtáci si vybrali Taliansko, ktoré ich oslovilo svojou kuchyňou 
a karnevalom v Benátkach. 
 

V.A 

Piataci si vybrali Poľsko, lebo ho radi a často navštevujú a páči sa im 
jeho história, pamiatky a nákupy v NowomTargu či Zakopanom. 

 

VI. A 

Šiestaci pracovali v dvoch tímoch. 
Prvej skupine učarovalo Francúzsko, ktoré je krajinou módy a skvelej 
kuchyne. 

Druhá skupina si vybrala severskú krajinu Nórsko. Krajinu trollov, 
vaflí a fjordov. 

 

Všetci žiaci zvládli prácu v tíme vynikajúco a preto im bolo udelené 
ocenenie za skvelú tímovú prácu.  

Ďakujeme všetkým , ktorí sa na tomto projekte zúčastnili a tešíme 
sa na ďalší deň jazykov.                      

            Učiteľky angličtiny  
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A. Takáčová, IX. B 
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Návšteva parlamentu 
Dňa 21.9.2022 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili exkurzie do Bra-
tislavy. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov a dvaja učitelia. V stredu ráno 
o 4.40 sme sa stretli na vlakovej stanici, odkiaľ sme vlakom cestovali 
približne 5 hodín. Cesta ubehla dosť rýchlo, pretože sme sa rozprá-
vali a zabávali. Po príchode na bratislavskú stanicu naše kroky viedli 
do  budovy parlamentu Slovenskej republiky. Pred vchodom do budovy 
nám museli prehľadať tašky a vrecká, či tam nemáme niečo ostré ale-
bo nebezpečné. Pani sprievodkyňa nám najprv povedala rôzne zaují-
mavosti z histórie parlamentu, potom nás zaviedla na balkónik, kde 
sme videli zasadnutie SNR. V závere sme streli aj známeho herca Ro-
mana Pomajba,  s ktorým sme si spravili aj fotku. Po ukončení pre-
hliadky za nami prišla poslankyňa a bývala pani učiteľka z našej školy 
Mária Šofranko,  ktorá nás previedla po okolí Bratislavského hradu 
a povedala nám zaujímavé informácie o práci poslankyne. Po obede 
sme mali rozchod na Obchodnej ulici. Tam sme sa najedli a stihli si 
pozrieť aj pár obchodov. Neskôr už nás čakala iba 5 hodinová cesta 
domov. Do Spišskej sme prišli až neskoro večer, čo znamenalo, že 
sme boli uťahaní. Tento výlet hodnotíme veľmi pozitívne  a spomienky 
z neho sa nám vryjú do pamäti na veľmi dlho. 
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POZVALA SOM ŽIAKOV DO PARLAMENTU  
Exkurzia namiesto učenia. NR SR navštívili deviataci zo Základnej 
školy na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi pod vedením pána ria-
diteľa Kresťanka a pani učiteľky a výchovnej poradkyne Iľašovej. 
Žiaci so svojimi pedagógmi prišli na balkón počas hlasovania, privítal 
ich samotný predseda parlamentu a zatlieskala im zaplnená sála pos-
lancov. Okrem parlamentu si prezreli exteriér Bratislavského hradu 
a neskôr aj naše hlavné mesto. 
Počula som, že sa im páčilo. Videla som, že žiaci mali zážitok a troška 
aj rešpekt z poslancov i prítomných médií, dokonca sa ocitli v živých 
vstupoch slovenských TV. A možno o pár rokov si niektorí z nich už 
ako poslanci spomenú, že v tejto budove už raz boli, keď boli ešte 
žiakmi. 

A čo na našu návštevu povedala p. Šofranko, ktorá to spolu s p. Iľašo-
vou celé spískala? 

     N. Tökölyová, IX. A 
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Gameplay – nové hry 
Overwatch 2 

Overwatch 2 je od 4. októbra zadarmo k stiahnutiu        
na všetkých platformách. Táto PvP hra je mojou srdcov-
kou a ak máte aspoň 6GB ramku a 50GB voľného miesta        
na svojom PC, konzole či switchi a kopec času, tak ju urči-
te odporúčam. Síce v Overwachi 2 chýbajú dosť dôležité 
maličkosti ako lootboxy a postavy si musíte odomknúť, ale 
to zďaleka nie je nič ťažké a ani časovo náročné. Nejaké 
to prerobenie dostala aj skoro každá postava. Klasické 
6v6 nahradilo 5v5 ale táto zmena je prijateľná a dokonca 
aj veľmi zábavná. Ďalšou zmenou je battlepass, ktorý je 
zadarmo. Ak si však priplatíte,  za Premium dostanete 
omnoho viac kontentu. Ak ste Overwatch nikdy nehrali, 
teraz je ten najlepší čas dať mu šancu. Plus fanúšikovia 
Valorantu alebo Team Fortress 2 si určite prídu na svoje. 

 

New TalesfromtheBorderlands 

New TalesfromtheBorderlands je nový príbehový zážitok, 
ktorý pôjde po stopách Telltale´sTalesfromthe Border-
lads. Keďže Gearbox tentokrát rozvíja dobrodružstvo, 
chystáme sa sledovať tri nové postavy, ktoré boli pred-
stavené počas traileru na GamescomOpeningNight Live. 
Traja hrateľní protagonisti Anu, Octovio a Fran sa chys-
tajú vyraziť na vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré bude 
formované Vašimi rozhodnutiami s množstvom zbraní 
a chaosu. Hra vychádza 21. októbra a zahrať si ju môžete 
na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 a Nintendo 
Switch. 
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 N. Maximová, IX.A 

 
GothamKnights 

WB Games Montreal pracuje na úplne novej Batman hre, 
no má to háčik – Batmana zabili.  GothamKnights prebera-
jú ochranu toho, čo štúdio nazýva „najdynamickejšie 
a najinteraktívnejšie mesto Gotham“, s jedinečnými 
schopnosťami a kopou zručností pre každého zo 4 rytie-
rov- RedHood, Nightwing, Robin a Batgirl.  Ide o co-op 
drop-in, drop-out s otvoreným svetom. Očakávajte, že ve-
ľa zlosynov z DC sa pokúsi prevziať kontrolu nad Gotha-
mom v Batmanovej neprítomnosti, čo znamená, že 
gothamknights majú určite plné ruky práce.  Hru si môže-
te zahrať najskôr 21. októbra  na PS5, Xbox Series X 
a PC. 
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TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

Deň v zelenom bol zameraný    
na zdravú desiatu, s dôrazom 
na podiel ovocia a zeleniny. 
Žiaci sa mohli pochváliť svo-
jim spolužiakom svojou de-
siatou, pripraviť  im ochut-
návku, podeliť sa o svoj ob-
ľúbený recept. Priniesli ovo-
cie a zeleninu, z čoho devia-
tačky pripravili chutné šalá-
ty s ochutnávkou.  

V týždni od 17.—20. 10. 2022 sa v škole konali aktivi-
ty v rámci Týždňa zdravej výživy. Každý deň mal svo-
je pomenovanie: modrý pondelok ( deň bez stresu), 
zelený utorok ( deň  ovocia a zeleniny), biela streda 
(deň mlieka), červený štvrtok (deň jablka). 

 
 
 

 
 

Pondelok sme začali v modrom 
oblečení a to úsmevom. Kde je 
úsmev, tam stres nie je.  
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Peknú stredu sme zažili 
v bielej farbe s mlieč-
nym dňom. Dozvedeli 
sme sa o význame, zlož-
kách a výživových hod-
notách, ako aj o produk-
toch z mlieka. 

 

Štvrtkom v červenom sme 
ukončili Týždeň zdravej vý-
živy. Dozvedeli sme sa o his-
tórii, osobitostiach, odro-
dách a veľa o výživových pa-
rametroch JABLKA. V tento 
deň sa počas spoločného je-
denia desiaty zapojilo 152 
účastníkov, počas obeda bo-
lo vydaných ďalších 247 ja-
bĺk určených na konzumáciu. 
Chuť jabĺk nás sprevádzala 
aj obedom, kde sme si po-
chutnali na jablkovej žem-
ľovke.  

N + N 
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Šetrenie vodou, či energiou sú hlavné 
aktivity Zelenej školy. V tomto období 
sú zvlášť aktuálne. Náš spolužiak 
Adam Sopkovič z V. A sa zamyslel, ako 
môže on pomôcť doma, či v škole svo-
jím správaním šetriť energiami. Možno 
inšpiruje aj Vás, ako pristupovať k to-
muto problému zodpovedne. 

kolégium Zelenej školy 
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1. Ktoré zakázané ovocie odtrhla Eva v raji 

2. Druh pštrosa 

3. Na jeseň opadáva zo stromov 

4. Strašidelný sviatok ( 1. november ) 

5. Strom, ktorý plodí jablká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

E. Olejníková, VI. A 

 

Po vylúštení SUDOKU napíš čísla 
do farebných okienok . Dozvieš 
sa, aký je najdlhší  let vtákov, 
ktoré odlietajú do teplých krajín. 

     km 

J. Režnická, VI. A 

                            

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

                            

  3 8   2   7 1   

    1 6 8 3 4     

4 2     1     6 3 

1 8   4   6   0 5 

0       5       6 

  6 3 2   8 1 7   

  7 6   3   5 4   

    4 7 6 2 0     

3 1     4     2 7 
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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 cez: 

VYDALI MLADÍ 

NOVINÁRI  

EduPage 

Šéfredaktorka:  Nina Tökölyová 

Predseda redakčnej rady: Nina  Maximová 

Redakčná rada: N.  Iľašová,  D.  Bryndzová,  K.  Klempárová,   N.  Murán-

ska, J. Režnická, L. Beľáková, E. Olejníková, Z. Ovčiariková, A. Sopkovič,     

Z. Maximová, D. Pokutová, M. J. Kuzma, T. Čopian, R. Ordzovenský 

p. uč. Romanová 

Čo nabudúce? 

 zima 

 zaujímavý rozhovor 

 zo života školy 

 opäť niečo nové 

 

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. 

D. Pokutová, VIII.A 

  


