
  

Počas letných prázdnin sme 
všetci oddychovali. Ale popri 
tom sme rozmýšľali nad novin-
kami, ktorými Vás chceme pote-
šiť. Po Zoji prebrala funkciu ko-
miksovej lady Nina M. Módnej 
rubrike venujeme viac pries-
toru, veď je pre nás, dievčatá, 
životne dôležitá. Trošku letnej 
nostalgie taktiež neuškodí        
a Halloweenský príbeh tiež po-
teší. A všimli ste si, že sa dni 
skracujú? V predvianočnom 
zhone si iste nevšimnete, že od 
istého dňa tomu bude koniec, 
ale o tom až nabudúce... 

Aj v tomto školskom roku sú tu pre Vás ŠKOLOVINY! 

Jeseň 
Jeseň volá nás, 

tak my voláme Vás 
Poďte sa všetci hrať, 
budeme sa zabávať! 

Naša redakčná rada 
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Malé športové okienko 

 

Naša škola  je výnimočná tým, že sa tu žiaci naplno venujú hokeju. Máme  
hokejové triedy, ale myslím, že hokej má rád každý jeden žiak aj učiteľ v škole. A aj tí, ktorí 
sa mu nevenujú aktívne, venujú sa mu vo voľnom čase /aspoň v TV/. Žiadna športová akcia 
netrpí nedostatkom záujmu. Nás čakajú v tomto školskom roku florball, hockeyball, vybíjaná, 
bedminton, volejbal, či atletika. Máme v škole veľa talento-
vaných žiakov, ktorí môžu smelo súperiť so žiakmi iných škôl. 
Len niektoré talenty je ešte potrebné odhaliť. My sa snaží-
me školu úspešne reprezentovať, aj keď nie vždy  podľa na-
šich predstáv, ale aj snaha sa cení. Veď všetci poznáme: Nie 
je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať! /či naopak?/  Peťa                                  

N. Maximová, D. Pokutová, VI. A, K.Szuperáková, VIII. A 
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Letné prázdniny 

Deň, keď sa začali prázdniny, bol jeden 
z najkrajších. Od tohto dňa nemáš žiad-
ne povinnosti, nemusíš vstávať skoro 
ráno, nemusíš sa učiť poučky či rátať 
nejaké ťažké príklady. Prázdniny sa 
začali úžasne. Slniečko svietilo. Celý 
prvý mesiac som si naplno užívala, cho-
dievala som na tréningy, na prechádzky 
či len tak, na pokec so spolužiakmi 
a kamarátmi. Ďalší mesiac som strávila 
s rodinou a blízkymi, boli sme všetci 
spolu na dovolenke, oddychovali 
a relaxovali. Takto som strávila prázdni-
ny, dúfam, že tie ďalšie budú podobné.               
    Peťa 

                                                                                                              

    

  
  

 Moje prázdniny 

Cez tieto prázdniny som zažila veľa 
zážitkov. Bola som v tábore, na ktorý 
som sa veľmi tešila. Tábor bol v auguste 
na Poráči. Keď sme tam dorazili, vybalili 
sme si veci v chatkách.  Potom sme sa 
všetci zoznámili a rozdelili sa do tímov. 
Keď sme prišli naspäť do chatiek, mali 
sme sa športovo obliecť. Šli sme hrať 
volejbal . Po športovaní nasledoval obed. 
Druhý deň bol krajší. Kúpali sme sa 
v bazéne a potom nás čakala 6-hodinová 
túra na Červenú skalu. Počas cesty späť 
sme sa zastavili kúpiť špekáčiky na ve-
černú opekačku. V stredu večer bolo 
najlepšie. V hoteli bola svadba, tak sme 
celý večer tancovali v chatke, kým všet-
ci nezaspali. Posledné dva dni boli tak-
mer rovnaké ako predchádzajúce. Do-
mov sa nikto netešil, veď užívať si 
v lone prírody je tak príjemné. Kaja 

Dievčatá z IX. A 

Tajnička o Slovensku 

 

Milé spomienky na leto 

D. Pokutová, VI. A 

   1.               

    2.              

  3.               

 4.                

   5.             

     6.            

   7.                 

    8.             

     9.          

    10.             

    11.             

  12.               

 13.                 

  14.               

15.                   

slovenské mesto nazývané tiež "malý Rím" 

mesto, v ktorom sa nachádza najvýšší gotický oltár na svete 

spisovný slovenský jazyk uzákonili Štúr, Hurban a ... 

... Rastislav Štefánik 

počet krajov na Slovensku 

najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku 

susedný štát s najkratšou hranicou 

štát, s ktorým sme tvorili jeden spoločný 

najdlhšia rieka SR 

rastlina, ktorá v minulosti nahrádzala dáždnik 

jazero ľadovcového pôvodu 

mesto, odkiaľ prišli Cyril a Metod 

európske mesto športu v roku 2016 

krstné meno rakúsko-uhprskej panovníčky 

najvyšší vrch Nízkych Tatier 

17. novembra 2019 so pripomenieme 30. výročie... /tajnička/ 
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Už rok pôsobí v našej škole ako vedúci ŠJ pán Peter Lazor. Možno o ňom neviete, že v roku 2017 sa stal Otcom roka. 
Rozhodli o tom čitatelia aj čitateľky týždenníka  Slovenka. Už samotná funkcia vedúceho jedálne je pre muža 
neobvyklá, preto sme sa rozhodli položiť mu niekoľko otázok a on nám ochotne na ne odpovedal . 
1. Kde ste pôsobili pred príchodom do našej školy? 
Prešiel som viacerými „školami“ v mojom pracovnom živote. Moje prvé ozajstné 
kuchárske skúsenosti som  štyri roky zbieral v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Krátko 
po svadbe som prešiel bližšie k rodine na pracovisko s úplne inou náplňou – Slovenskú 
poštu.  Počas desiatich rokov som slúžil v listovej a peňažnej priehradke tu, na  sídlisku 
Mier v Spišskej Novej Vsi. Potom sme sa spolu s manželkou rozhodli po viacerých 
rokoch úvah, že sa pokúsime dať opusteným, odobratým deťom aspoň sčasti to, čo im  
nemohli dať ich biologickí rodičia. Ďalšou, myslím najnáročnejšou „školou“ bolo moje 
pôsobenie profesionálneho rodiča v Detskom domove. Po tomto osemročnom poslaní 
môžem teraz využívať všetko, čo som sa naučil ako kuchár, administratívny pracovník 
a aj ako náhradný rodič. 
2. Myslíte si, že  Váš prvý rok pôsobenia v našej škole bol úspešný? 
Keď sa ma moji známi pýtali, ako sa mi darí na novom mieste, tak som často odpovedal, že ako v škole - stále 
sa učím. Určite každodenné opakovanie sa stáva rutinou, ale práca vedúceho je mimoriadne pestrá a stále 
prináša niečo nové, čo je potrebné aj zrealizovať a okoreniť svojou dávkou kreativity ako v gastronómii. Či 
bol prvý rok úspešný, by mohli zhodnotiť deti. 
3. Ako sa Vám páči v čisto ženskom kolektíve? 
Ženský kolektív pre mňa nie je až takou novinkou. Skôr som si musel zvyknúť na starostlivý „materinský“ 
prístup, ale na dobré sa ľahko zvyká. 
4. Chystáte v blízkej budúcnosti nejaké zmeny v ŠJ? 
Veľkým prínosom pre školskú jedáleň je kúpa nového konvektomatu a následne v blízkej budúcnosti 
kuchynského robota. Chcem zapojiť deti do tvorby jedálneho lístka a to nielen výberom podľa vlastnej 
chuti, ale aj aby vymysleli, poprípade prezradili, ak už majú nejaké jedinečné pomenovanie obľúbeného 
jedla.    
5. Odkiaľ čerpáte inšpirácie pri tvorbe jedálneho lístka? 
Od malička som chcel byť kuchárom. Gastronómia je „kreatívne umenie“, ktoré ma vždy fascinovalo.  Pri 
zostavovaní jedálneho lístka sa však  musíme spolu s hlavnou kuchárkou riadiť pravidlami, ktoré sú na to 
určené a vyberať  z už existujúcich receptov pre školské jedálne. Sú vydané v „Materiálno spotrebných 
normách“, čo nie je veľmi romantický názov, aký by si zaslúžili, alebo ako sme zvyknutí v reštauráciách. 
Snažíme sa jedlá kombinovať tak, aby boli iné, zaujímavé, rozmanité a aby deti dostali všetko, čo ich telo 
potrebuje.  
6. Ste spokojný s pôsobením v našej škole? 
Je to zaujímavá práca.  Stretol som tu veľa výnimočných, dobroprajných, priateľských, usmievavých ľudí.   
7. Vieme o Vás, že ste sa stali Otcom roka 2017. Čo Vás viedlo prihlásiť sa do tejto ankety ? 
Do tejto ankety ma prihlásila pani Andrea Poláčková,  teraz redaktorka slovenského rozhlasu, vtedy 
moderátorka rádia Lumen.  Oslovili ju zo Slovenky, ohľadom obsadenia piateho kandidáta na otca roka 
a vtedy si spomenula na fotografiu, ktorú sme poslali ako vianočný pozdrav do rádia. Zaujal ju ani nie tak 
môj osobný príbeh, ale celá naša veľká rodina. Prvá moja reakcia bola odmietavá, ale moje dcéry a syn ma 
presvedčili, aby som šiel do toho. Rozhodol som sa prijať kandidatúru hlavne kvôli ostatným profesionálnym 
rodičom, ktorí často musia prežívať nepochopenie zo strany spoločnosti, rodiny, okolia. 
8. Prinieslo Vám víťazstvo v tejto ankete nejaké zmeny? 
Nevnímam to ako osobnú výhru ale, ako poctu všetkým náhradným rodičom a poďakovanie mojej manželke 
a deťom za plnú podporu a pomoc počas tohto obdobia.  
Ďakujeme za rozhovor. prajeme Vám veľa tvorivých, chutných receptov a spokojnosť v rodinnom živote. 
 

 ROZHOVOR 

K.Bakošová, K. Szuperáková, VIII. A 



5 

 

 

Môj HALLOWEEN 

Bol 1. november a ja som sa zobudila do chladného rána. Bola som šťastná, lebo sme mali Hallo-
ween day. Celý deň sme boli v maskách a neučili sme sa. Ja som bola upírka. Kúpila som si čierny 
plášť a mala som aj upírie tesáky. Dala som si čierne tričko, čierne nohavice, natupirovala vlasy 
a pleť natrela na bielo. Vedela som, že budem vyzerať super. Po raňajkách som sa obliekla do 
kostýmu a utekala do školy. Každému v triede sa môj kostým páčil, preto som vyhrala cenu naj-
krajší kostým. Neskôr sme hrali rôzne hry. Vyhrala som štyri z piatich, čo je dosť. Po návrate 
domov som zjedla všetky sladkosti, ktoré som vyhrala, pochválila som sa so svojimi úspechmi ro-
dičom aj sestre. Tento deň bol pre mňa úspešný a krásny, takže mi ešte dlho ostane v pamäti.   

Halloween 

N. Tökölyová, VI. A 

A. Takáčová, IX. B 
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Tamara a Kika, módne redaktorky z VIII. A 

Nakoniec Vám ešte bližšie vysvetlím, čo je to vlastne 
byť VSCO girl. Jednoznačne by ste sa na začiatok mali 
zaujímať o planétu, hlavne o stav oceánov. Recyklovať 
a riešiť všetky takéto problémy, týkajúce sa životného 
prostredia. Určite pri tom ale musíte myslieť na koryt-
načky a vždy, keď budete chcieť použiť plast, tak si 
spomeňte na ne, ako pre nás trpia. Noo a samozrejme, si 
musíte kúpiť vlastnú kovovú slamku! 
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Exkurzia do Košíc 
 
Dňa 8.10.2019 sa žiaci IV. A a IV. B zúčastnili exkurzie do Košíc. Navštívili 
Steel park, Technické múzeum a Planetárium. V Steel parku sa dozvedeli, čo 
je dusík a aké má vlastnosti. Pozorovali levitujúci vláčik, zoznámili sa s ro-
botmi.   V Technickom múzeu navštívili rôzne expozície a v Planetáriu si vy-
počuli rozprávanie o Halleyho kométe, o súhvezdiach a rôznych planétach. 
Výlet sa všetkým veľmi páčil. 

Tvorivky v GUS 

V októbri sa žiaci IV. B zúčastnili tvorivých dielní v Galérii umelcov Spiša. 
Boli venované starým rodičom. Každoročne si práve v tomto mesiaci pripo-
míname, že nemáme na starých rodičov zabúdať. Deti vyrobili pekné obráz-
ky, ktoré venovali svojim dedkom a babkám.  
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MŠO 1. stupňa 

4. 10.2019 sa uskutočnila Pla-
vecká štafeta. Súťaže sa 
zúčastnilo 10 základných škôl 
a naša škola obsadila 1. mies-
to. Školu reprezentovalo 62 
žiakov 2.-9. ročníka a spolu 
preplávali 2775 m.  

28. a 29. 10. 2019 sa usku-
točnilo finále okresných maj-
strovstiev vo florbale  žiakov 
a žiačok základných škôl. 
Družstvo chlapcov obsadilo  
3. miesto  a družstvo dievčat 
obsadilo 5. miesto. 

25.10. 2019  sa uskutočni-
la súťaž v plávaní v rámci 
Mestskej športovej olym-
piády žiakov 1. stupňa zá-
kladných škôl. V súťaži 
dievčat v disciplíne 50 m 
voľný spôsob Ninka Murán-
ska /III. B/ obsadila        
2. miesto a Zorka Ovčiari-
ková /II. B/ 3. miesto. 
V  s ú ť a ž i  c h l a p c o v 
v disciplíne 50 m voľný spô-
sob Alex Puhala / III. B/ 
obsadil 2. miesto. 

Týždeň zdravia   
14. 10. 2019—21. 10. 2019  

PONDELOK  Deň zdravej výživy 
UTOROK      Deň čistých rúk 
STREDA       Deň chrbtice 
ŠTVRTOK     Deň prvej pomoci 
PONDELOK  Deň jablka 
Počas tohto týždňa triedni učitelia 
pripravili pre svojich žiakov rôzne 
aktivity. Deti vytvárali plagáty, 
pripravovali si chutné ovocné šalá-
ty, učili sa, ako si správne umývať 
ruky, precvičovali chrbticu, vážili 
si svoje školské tašky, ukazovali si, 
ako správne sedieť či  nosiť škol-
skú tašku.  
Dievčatá z IX. A Lucia Mroceková,    
Ema Kršjaková, Natália Omastová 
krátkymi ukážkami predviedli, ako 
správne poskytnúť prvú pomoc. 
Otázkami overili schopnosti žiakov 
1. stupňa.  

 
V deň chrbtice po odvážení školských 
aktoviek mnoho žiakov pochopilo, že 
v aktovkách nosia zbytočné veci, 
ktoré ich preťažujú. Podľa lekárov 
by správna váha mala byť 10-12% 
z váhy dieťaťa. Dôležité je balenie 
vecí do školy podľa rozvrhu. Pritom 
má pomáhať rodič, ktorý aktovku 
prekontroluje a usmerní svoje dieťa. 
 
Výsledky váženia školských tašiek: 
Zapojilo sa  106 žiakov, z nich 62 
žiakov malo tašku preťaženú a 42 
tašiek zodpovedalo norme. 
 
Na Deň jablka prevládala v škole čer-
vená farba. Mnohí prišli oblečení 
v červenom a počas desiatovej pre-
stávky si pochutnali na jablkách, kto-
ré si priniesli so sebou na desiatu. 
 

Plavecká štafeta  
Florbal 

Cezpoľný beh  
okresné kolo    

V októbri sa naši žiaci zú-
častnili okresných maj-
strovstiev v cezpoľnom 
behu. Mimoriadne sa dari-
lo chlapcom z IX. A. Peter 
Gonda obsadil 1. miesto,  
Dávid Tompoš 2. miesto. 
Družstvo chlapcov  v zlo-
žení P. Gonda, D. Tom-
poš a L. Kopčay obsadilo 
1. miesto. CHlapci repre-
zentovali náš okres na 
krajských majstrovstvách, 
kde dobehli na  2. mieste. 

   Pripravili baby zo VI.A 
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V závere školského roka 2018/2019 sa tradične konal 
zber papiera. Zbierali všetci, žiaci aj učitelia. Všetko, čo 
sa počas školského roka nazhromaždilo v triedach, či ka-
binetoch, ale aj v domácnostiach. A nebolo toho málo. 
5663,5 kg!!! 
Najviac papiera priniesli / uvedené sú triedy, ktoré žiaci 
navštevovali v minulom školskom roku/: 
Jednotlivci: Sopkovič, I. B – 775 kg 
                   Kuzma, V. C – 484,5 kg 
                   Augustínová, III. B – 319 kg 
Triedy: I. B – 901,5 kg 
            III. B – 824,5 kg 
            V. C – 530 kg 

Všetkým, ktorí aj v malej miere prispeli k celkovému 
krásnemu výsledku ďakujeme a už teraz vyzývame, aby 
ste odkladali papier a na jeseň alebo na jar ho priniesli  
do školského zberu. Ďakujeme. 

Taktiež sme počas celého školského roka zbierali starú 
elektroniku. TV, PC, varné konvice, mobilné telefóny, či 
kávovary. Všetko, čo nám doma zaberá miesto a nikto to 
už nikdy nevyužije. Bolo toho veľa. Celá RETRO výstava! 

A všetko to nakoniec poputovalo do zberného dvora. Spo-
lu aj so starými baterkami.  

A nás teší, že aj takýmto spôsobom sa staráme o našu 
planétu a jej osud nám nie je ľahostajný. 

 

„Zíde z očí, zíde z mysle.“  Toto 

známe porekadlo často uplatňu-

jeme aj  pr i  nakladaní 

s odpadom. Hodíme smeti do 

koša. Tým sa pre nás skončil 

problém. 

A práve téme „ODPAD“ sa venu-

jeme aj v školskom roku 

2019/2020.  

Naši aktivisti Zelenej školy na-

ďalej pracujú na tom, ako mini-

malizovať odpad nielen na našej 

škole, ale aj v spoločnosti. Dú-

fame, že v tomto školskom roku 

sa milí žiaci pridáte k nám 

a úspešne ukončíme druhé cer-

tifikačné obdobie. 

kolégium Zelenej školy 

 

Zber papiera a starej 
elektroniky 
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N. Tökölyová, V. Fricová, VI. A  

  N. Tökölyová, VI.  A 

 
EGREŠ, GUNÁR, 
HRUŠKA, JABLKO, 
JESEŇ, JEŽKO, 
POLE, REPA, 
ROĽA, ŠÍPKA 

J E S E Ň J H 

E G R E Š A R 

Ž U E L Í B U 

K N P o P L Š 

O Á A P K K K 

☺ R O Ľ A O A 

  1.       

 2.        

3.         

        4. 

5.         

A čo nové sme sa dozvedeli na hodinách? 
 
 Pani učiteľka, ja to vidím troš-

ku rozmaznane!  
 Komu sa nelení, tomu sa jelení! 
 Čo je encyklopédia? Kniha, kto-

rá má v sebe slová. 
 Prepínavý rým ( prerývaný) 
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Čo Vás čaká? 
 Vianoce 
 Silvester, 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: 

V. Jendrálová, E. Kršjaková, L. Mroceková, N. Omastová, E. Hanzoková, P. Filipová, K. Augus-
tiňáková, L. Jendralová, K. Szuperáková, N. Bačkaiová, E. Hnatkovičová, N. Tökölyová,        
N. Maximová, D. Pokutová, S. Špirko, V. Fricová 

p. uč. Romanová 

Čo nabudúce? 
 Mikuláš 
 Vianočné želania 
 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. 

E. Hnatkovičová, VIII. A 

  


