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Dva roky prešli ako voda a my Vás vítame v novom
školskom roku s novými rubrikami ako napríklad: Čo
si pozrieť, Gameplay, šport.
Počas dvoch pandemických rokov sa toho zmenilo
veľa aj v našom redaktorstve. Zmenili sa šéfredaktorky a pribudlo mnoho ďalších pomocných rúk.
V tomto čísle nájdete komix, tajničky, rôzne obrázky a rozhovor s bývalými redaktorkami.
Vaša redakčná rada

K. Klempárová V.A

Malé športové okienko
Stalo sa v septembri—októbri
Sagan v meste
2. etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2021 zo Spišského
Podhradia do Dolného Kubína viedla aj cez naše mesto. V piatok
17.9.2021 sme mohli na vlastné oči vidieť Petra Sagana v pelotóne
cyklistov ako prefrčali cez námestie. Víťazom žltého a zeleného dresu sa stal Peter Sagan.
Otvorenie futbalového štadióna
10.9.2021 bolo slávnostné otvorenie zrekonštruovaného futbalového
štadióna. Videli sme exhibičný futbalový zápas medzi výberom športových osobností “Novejša” a seriálových “Oteckov”. Pre deti boli pripravené rôzne zábavno - športové aktivity.
Hokejové okienko
Po úspešných zápasoch v Slovenskom pohári so Žilinou 3:2 a so Skalicou taktiež 3:2, HK Novoveské Rysy odohrali svoj prvý domáci zápas,
v ktorom si brankár Július Hudáček obliekol Novoveský dres po dlhých 13 rokoch. Ani povzbudzovanie 1 000 divákov nepomohlo našim
hokejistom a prehrali vysoko 0:5.
Juniori HK SNV zatiaľ odohrali 1 zápas, v ktorom doma prehrali
s Liptovským Mikulášom 1:5.
Dorastenci HK SNV po svojich prvých 6 zápasoch stále bez zisku bodu.
Kadeti HK SNV po výhre v prvom zápase v Prešove si už len pripísali
2 prehry s Košicami a Michalovcami.
Ôsmaci HK SNV po dvoch zápasoch
v prvom týždni zatiaľ bez straty bodu
po výhrach nad Prešovom a Libou
Academy 11 Košice.
Siedmaci a šiestaci HK SNV z dôvodu
karanténnych opatrení v septembri
neodohrali ani jeden zápas.
Piataci HK SNV vo svojom jedinom
septembrovom zápase remizovali
s Popradom.
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Po úspešných zápasoch pred domácim publikom sa Novoveské Rysy
stále trápia na súperových klziskách, keď sa v Extraligovej tabuľke
po 9 zápasoch nachádzajú s 3 výhrami a 10 bodmi na 8. mieste.
Juniori HK SNV už prelomili šnúru prehier 2 výhrami v Prešove a po
6 zápasoch sa so 7 bodmi nachádzajú v strede tabuľky.
Dorastenci HK SNV stále nevyhrali a s 1 bodom sa po 12 zápasoch
nachádzajú na dne tabuľky.
Kadeti HK SNV sa so 4 výhrami a 8 bodmi nachádzajú na 4. mieste
tabuľky.
Ôsmaci HK SNV sa aj po prehre s Popradom 0:4 držia prví v tabuľke,
keď v 6 zápasoch nazbierali 10 bodov.
Siedmaci HK SNV sa po debakli s Popradom 2:15 zosunuli so 4 bodmi
po 4 zápasoch na 8. miesto v tabuľke.
Šiestaci HK SNV sú po prehrách doma s Popradom 1:5 a so Sršňami
Košice 0:6 bez bodov.
Piataci HK SNV po vysokej výhre nad Kežmarkom 11:1 majú zo 6 zápasov 2 výhry a 1 remízu.
Dievčenský hokejový víkend
Na celom svete sa konal dievčenský hokejový víkend.
V nedeľu 17.10.2021 o 15:00 to
prišlo aj k nám. Na zimný štadión prišlo spolu 85 dievčat,
ktoré boli pod dohľadom trénerky HC Osy Barbory Kežmarskej. Môžeme to považovať za
úspešnú akciu.
Basketbal na Spiši
Spišskí Rytieri si po dvoch prehratých zápasoch na európskej
pôde konečne vychutnali víťazstvo, keď po náročnom zápase
vyhrali
s Klosterneuburgom 72:55.
V lige sa nachádzajú na 3. mieste s 2 výhrami a 1 prehrou.
M. J. Kuzma, VIII.B
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ROZHOVOR
V predchádzajúcich ročníkoch Vám zaujímavé rozhovory pripravovali dnes už stredoškoláčky
z minuloročnej IX.A. Teraz sme sa s nimi vymenili a vyspovedali sme ich my. Nie všetky na
naše zvedavé otázky odpovedali, ale Kristínka Szuperáková  a Tamarka Ružbacká sa s nami
o niekoľko myšlienok podelili.
Ako sa Vám páčilo tvoriť školský časopis?
K: Osobne školský časopis bol pre mňa ako relax. Ja som väčšinou kreslila a pri tom kreslení
som vedela porozmýšľať a prísť na iné myšlienky.
T: Bolo to zaujímavé, spolupracovali sme na rôznych témach, vymýšľali sme príbehy, kreslili
a realizovali rôzne aktivity ktoré nás v určitom smere aj zblížili.
Ktorá z rubrík v časopise sa Vám najviac páčila a ktorá naopak nie?
K: Mne sa všetky páčili, ale najviac módne okienko. Neviem, ktoré sa mi nepáčili, všetky boli také
prijateľné.
T: Vždy som si prečítala o školských akciách a aktivitách ktoré sa diali, rada som si prečítala
komiks, no musím sa priznať, že som neriešila doplňovačky väčšinou z dôvodu, že som sa podieľala na ich tvorbe. Nenašla som žiadnu rubriku, ktorá by sa mi vyslovene nepáčila.
S ktorým učiteľom sa Vám najlepšie spolupracovalo /nikdy Vám neodmietol na Vaše zvedavé
otázky odpovedať/?
K: Všetci učitelia sa vždy snažili odpovedať na všetky otázky, ale ja som viacej vždy bola na
chémiu, tak asi pani učiteľka Vojtášová.
T: Všetci učitelia boli ochotní, a veľmi zlatí. Nikdy som ich neporovnávala, pretože každý bol
niečím dobrý, s každým som si dobre rozumela.
Ak by ste mohli, pokračovali by ste v tejto práci aj na strednej škole?
K: No neviem, ako by som to stíhala na strednej popri množstve učenia, ale myslím, že niečo by
sa dalo.
T: Premýšľala by som o tom, ale pravdepodobne nie. Učenia nie je najmenej a mám aj mimoškolské aktivity, takže neviem, či by som si na to vedela nájsť čas.
Chýbala Vám počas pandémie príprava školského časopisu?
K: Počas pandémie bolo všetko hore nohami, tak veľmi som o tom nerozmýšľala, ale trošku áno.
Celé vyučovanie a všetko okolo toho bolo nejaké zvláštne.
T: Samozrejme, chýbalo mi veľa vecí, nielen časopis. Počas tej situácie som si uvedomila,
že vlastne chodiť do školy nie je až tak zlé, ako o tom každý z nás hovoril.
Ktorú z činností ste robili v časopise najradšej?
K: Ako som spomínala na začiatku, tak to bolo asi kreslenie, sem-tam som s niečím iným pomohla,
ale najradšej som kreslila.
T: Najradšej som písala príbehy. Mohla som v nich vyjadriť veľa vecí, oddýchnuť si od
všetkého a sústrediť sa na niečo úplne iné.
Čo odkazujete nám, čo vo Vašej práci budeme pokračovať?
K: Asi to, že vymýšľajte nové veci, držte sa aj tých starých, ale čím viac nových
nápadov, tým lepšie.
T: Berte to ako zábavu, nie povinnosť. Bude vás to omnoho viac baviť a samozrejme
spolupracujte. Verím, že dokážete spolu vytvoriť veľmi zaujímavé veci, ktoré si rada
prečítam.
A čo ostatným žiakom, učiteľom, tetám upratovačkám, či kuchárkam?
K: (trimceše)J Žiakom: asi len to, aby ste sa učili, aj keď sa Vám nechce, ale je to pre Vaše dobro. Učiteľom: majte pevné nervy a ja osobne ďakujem Vám za trpezlivosť a námahu ma učiť. Tetám upratovačkám a kuchárkam: veľmi dobre robíte svoju prácu .
T: Ostatným žiakom prajem veľa šťastia a radím Vám, neopisujte na písomkách, ja som to veruže
už oľutovala. Učiteľom prajem len to najlepšie, veľmi rada na všetkých spomínam, predsa len
som s nimi strávila niekoľko rokov. Pani upratovačkám rovnako prajem veľa šťastia
a samozrejme málo práce. Takisto dôležitým pani kuchárkam, ktoré nám vedeli zlepšiť deň
chutnými jedlami. Celých deväť rokov na tejto škole som si veľmi užila a spomínam len v tom
najlepšom. Prajem veľa úspechov a dúfam, že všetko pôjde tak, ako si len budete priať.
Dievčatá, za rozhovor ďakujeme a prajeme Vám úspešné štúdium. A ak sa budete veľmi nudiť, ozvite sa ŠKOLOVINám.
N. Tökölyová, N. Maximová, VIII.A
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KOMICS

Vymyslela a nakreslila N. Maximová, VIII.A
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Gameplay—nové hry
Kena: Bridge of Spirits

Táto hra je von už niekoľko dní, to ju ale nerobí o nič menej
zaujímavejšou. Na prvý pohľad si určite všimnete veľmi peknú grafiku. Za tým nestojí nik iný ako Ember Lab- vývojári
hry. Kena, mladá sprievodkyňa duší, sa vydá na cestu do opustenej dediny, kde hľadá horskú svätyňu. Snaží sa odhaliť tajomstvá tejto zabudnutej komunity ukrytej v zarastenom lese, kde sú uväznení potulujúci sa duchovia. Ak by Vám nestačila grafika alebo zaujímavý príbeh, tak mám pre Vás dobrú
správu. Kenu pri boji pomáha jej malý kamarát Rot. V hre je
trošku málo útokov, ľahké, ťažké a možnosť palicu použiť
ako luk, no to je bohužiaľ všetko. Aj napriek tomu je hra celkom výzvou aj na normálnej úrovni. A ešte jedno malé mínus.
O Kene sa počas hry dozvedáme veľmi málo. Viac sa rozoberá
minulosť stratených duší ako minulosť našej hlavnej hrdinky.
To je škoda. Viac o príbehu a hre Vám už neprezradím. To už
môžete sami, ak si hru kúpite. Hrať sa dá na počítači, PS4 a
PS5. Na oficiálnych stránkach Vás hra bude stáť okolo 40
eur. V progamingshop ju majú na PS5 za 60 eur.
N. Tökölyová, N. Maximová, VIII. A

Z. Maximová, IV.A
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Nové filmy a seriály
Filmy :
1.After Tajomstvo je romantický film podľa románu Anny Todd.
Hlavné postavy: Josephine Langford ako Tessa Young
Hero Fiennes-Tiffin ako Hardin Scott
2.Shang Shi je nová marvelovka s supehrdinom čínskeho pôvodu

Hlavné postavy: Simu Lui ako Shang Shi
Awkwafina ako Katy
3.Duna je kultové sci-fi dielo rozpráva o mocenských bojoch vnútri galaktického Impéria
Hlavné postavy: Timothée Chalamet ako Paul Atreides
Zendaya ako Chani

Seriály:
1. La casa de papel 5seria
Záhadný muž (El Profesor) naplánoval najväčšiu lúpež v Španielsku. Cieľom je obsadiť Španielsku kráľovskú mincovňu a vytlačiť tam 2,4 miliardy eur.
Hlavné postavy: Úrsula Corberó ako Tokyo
Alvaro Morte ako El Profesor
Miguel Herran ako Rio
2. Lucifer
Keď sa Lucifer začne nudiť, presťahuje sa do Los Angeles, otvorí si tu nočný klub a zoznámi
sa s detektívom z oddelenia vrážd
Hlavné postavy: Tom Ellis ako Lucifer
Lauren German ako Chloe Decker
3.Hawkeye je nový marvelový seriál s hlavnou postavou Clinton Barton
Hlavné postavy: Jeremy Renner ako Clinton Barton

N. Tökölyová, VIII.A
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Šikana
Šikanovať by sa nemalo
a k tomu stačí tak málo.
Ak má človek dobré srdce,
nedovolí nikomu. kto chce.
Nikomu ublížiť, zavolať pomoc musí,
lebo sa obeť udusí.
Vždy, keď vidíš šikanu.
zavolaj ihneď ochranu.
A všetko lepšie bude,
lebo tu šikana nebude.

Spomienky na vyučovanie
v karanténe
Celý deň sedím pri PC

V jednej izbe sa tlačíme
3 súrodenci, každý má inú hodinu,
s iným učiteľom, na
inej škole

Wifi to opäť nezvláda

Počujem spolužiaka, ako
ustavične hovorí: „Pani učiJ. Režnická, V.A teľka,
sekáte, nepočujem
Vás!“
Brat nestíha v limite odovzdať písomku
Sused prerába byt, vŕta a ja nepočujem,
ako sa sčítajú desatinné čísla
Sestre sa nejde pripojiť a práve jej začína
okresné kolo súťaže riešené online
Som neučesaná, v nočnej košeli, raňajky dojedám počas striedania ročných období,
ktoré nám vysvetľuje učiteľka
na geografii

Bolia ma oči, chrbát

Všetky pekné veci ležia v
skrini, kým pôjdeme do školy, budú o číslo menšie ako ja a navyše
už nebudú v móde!

Kto by si kedy pomyslel, že
niekedy poviem: „Chcem byť
v škole!!!“






Aj toto trápilo počas dištančného
vzdelávania naše bývalé žiačky

N. Tornayovú a S. Slivošovú

N. Muránska, V.A
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K. Klempárová, V.A

Rubrika o online - hodinách
Počas jedného októbrového týždňa sme pre žiakov
6.- 9. ročníka pripravili rubriku o online - hodinách. Položili sme im 4 otázky, s ktorými sa museli
popasovať. No a toto boli najlepšie odpovede:
1.otázka: Napíšte najlepšie 3 výhovorky prečo ste
neboli alebo odbehli z online – hodiny
1. Volal kuriér
2. Dostal som hnačku
3. Začal sa aktualizovať počítač
2.otázka: Koľko krát Vás vyvolala p. učiteľka a Vy
ste sa tvárili, že tam nie ste?
A veľmi málo 50%
B párkrát počas 28%
C stále
22%
3.otázka: Aký trapas sa Vám stal počas online – hodiny?
1. Povedal som do mikrofónu ,že mi nejde mikrofón
2. Nešlo sa mi odpojiť z hodiny
3. Grgol som si počas odpovede
4.otázka: Spávali ste počas online – hodiny?
Áno 34%
Nie 66%
Ankety sa zúčastnilo 86 žiakov .
N. Tökölyová, N. Maximová, VIII.A
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Tak, ako bolo netradičné vyučovanie počas celého školského roka, tak boli uskutočnené predmetové olympiády a súťaže. Všetky sa uskutočnili online.
Vo väčšine súťaží sme mali úspešných riešiteľov okresných kôl, mnohí uspeli aj
na kraji.
Z množstva úspešných riešiteľov školského kola Matematickej Pytagoriády sa
v okresnom kole najviac darilo:
Zina Maximová v kategórii P3 vyhrala krásne 1. miesto spomedzi 72 súťažiacich!
Spolu s ňou v kategórii P3 boli úspešnými riešiteľmi aj P. Jasečko, Z. Košík,
S. Červeňák, Z. Ovčiariková a A.Šimonová.
V kategórii P4 sme mali dvoch úspešných riešiteľov - dokonca aj tretiačka Laura Jannová a Nina Muránska.
V kategórii P5 Dávid Sokolský skončil na výbornom 3. mieste a Kristián
Kresťanko na 5. mieste /súťažilo 74 ž. /. Spolu s nimi boli v danej kategórii
úspešní aj D. Kováč, M. Žipaj, K. Sidor a Š. Hockicko.
V kategórii P6 boli úspešnými riešiteľmi N. Grec a N. Vargová spomedzi 103 súťažiacich.
V kategórii P7 boli úspešnými riešiteľmi M. Kuzma - 8. miesto a N. Tökölyová 9. miesto, spomedzi 49 súťažiacich.
Úspešní boli žiaci aj v okresnom kole Matematickej olympiády:
Mathias Ján Kuzma v kategórii Z7 obsadil 2. miesto, N. Maximová
7.miesto
V kategórii Z5 boli D. Sokolský, K. Kresťanko úspešní riešitelia.
Olympiáda anglického jazyka - okresné kolo: Nina Maximová - kategória 1A
2.miesto,T. Ružbacká - kategória 1B - úspešný riešiteľ.
Chemická olympiáda - okresné kolo: Kristína Szuperáková - úspešná riešiteľka.
Geografická olympiáda - okresné kolo: Dávid Sokolský v kategórii G obsadil
krásne 3. miesto, M. Žipaj bol úspešný riešiteľ, v kategórii F M. J. Kuzma,
M. Král a N. Tökölyová úspešní riešitelia.
Najväčšie úspechy dosiahli naši žiaci v okresnom kole Biologickej olympiády:
Kat.E /zoológia/ - Nina Maximová - 1. miesto, kat. E /botanika/- Nicolas Grec
- 2. miesto, Ema Gurová-3. miesto, kat. D- M. J.Kuzma, - úspešný riešiteľ.
E-BOBOR- PC celoslovenská súťaž: 32 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.
100% dosiahli: M. Kanócz, T. Gergišáková, Š. Hockicko, J. Chmura, K. Ptáčková,
L. Sagulová, K. Repková, K. Kresťanko, M. Polčíková a J. Polčík.
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Aj iné matematické súťaže nám sedia! Naši žiaci boli veľmi úspešní v súťaži Matematický
klokan. Viacerí mali úspešnosť vyššiu ako 90 percent, niektorí boli dokonca
100-percentní:
Linda Žipajová, Zora Ovčiariková, Jakub Goldberger - 100%, Lucia Režnická - 95,56%,
Laura Jannová - 94,44%, Zdeno Košík - 94,44%, Nina Bryndzová - 91,67%, Anna Šimonová
94,44% a Linda Plačková - 90%.
V závere školského roka prebehla v našej škole záchranná akcia. Malá sovička je už pri svojej maminke. Vďaka našim deťom, pedagógom a pánovi školníkovi sa nám podarilo zachrániť
sovičku, ktorá padla zo stromu...Na „našu" múdru sovičku budeme pravidelne dohliadať!
No a museli sme jej predsa dať pekné meno. Prostredníctvom ankety na EduPage sme odhlasovali, že sa bude volať Hedviga.

Rada rodičov na naše deti ani tento rok nezabudla. Pri príležitosti MDD tašky s logom školy
v rôznych farbách potešili všetkých žiakov.
Projekt Modernejšia škola má ambíciu premeniť našu školu na modernú, progresívnu školu
využívajúcu nové metódy a prístupy vo vzdelávaní v novom, užívateľsky príjemnom prostredí.
Zmodernizovať prostredie našich dvoch tried a chodby bolo primárnou úlohou projektu.
Z klasickej triedy sa vytvorila „Supertrieda na superzs.sk - Enviro trieda", kde žiaci
a učitelia nájdu všetko, čo k napredovaniu potrebujú. Verme, že všetci sa v nej budú cítiť
príjemne.

Zatiaľ len malá ochutnávka : takto
sa zmenila oddychová zóna na
chodbe. Nabudúce určite zverejníme zábery aj z triedy.
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Týždeň zdravej výživy (18. – 22.10.2021) v našej škole
Do Svetového dňa výživy sa pravidelne zapája aj naša škola aktivitami v rámci Týždňa zdravej výživy. Tento týždeň je zameraný aj na
prevenciu pred šírením ochorenia COVID-19. Už tradične si v škole
pripravujeme výstavu plodov jesene z našich sadov a záhrad, ktorá
je umiestnená vo vestibule školy. Čím menej bežná plodina, o to je
zaujímavejšia prezentácia.
Denne boli odprezentované suroviny s popisom výživových hodnôt,
z ktorých sa podľa jedálneho lístka pripravuje strava v školskej jedálni. Všetci žiaci školy sa mohli zapojiť do hlasovania v sekcii školská jedáleň a stravníci sa vedeli vyjadriť k danému jedlu pri východe
z jedálne svojim hlasom.
Aktivity sa každodenne aktualizovali na nástenke vo vestibule školy,
kde pribúdali umelecké práce v podobe výtvarného aj literárneho
stvárnenia, postrehy, ako aj informácie z vedeckej oblasti. Už tradične sa konal obľúbený FAREBNÝ TÝŽDEŇ. Všetky farby boli späté so symbolikou daného dňa.
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Pondelok sa niesol vo farbe žltej. Tá sa vynímala aj v našom
pondelňajšom obede. Úloha na pondelok bola spätá s témou
ŽLTÝCH VITAMÍNOV.
Utorok bol zelený s dôrazom na ZELENÉ POTRAVINY.
Úsmev na tvári nám vyčarila streda svojou farebnosťou
v podobe pestrej a vyváženej stravy.
Štvrtok poukazoval na Deň jablka a teda sa prezentoval typickou červenou farbou.
Piatku vládla biela ako farba cukru, jej dôležitosť, no
i nástrahy, ktoré sa obmieňali a spomínali celý deň.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým za aktivitu,
účasť a v neposlednom rade za pomoc pri celotýždňovej realizácii.
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Bolo to veľmi náročné obdobie, počas ktorého boli zatvorené školy, aj napriek tomu
sa nám podarilo v rokoch 2019 až 2021
ukončiť trojročné certifikačné obdobie
na tému „ ODPAD“ .
Dňa 29.05.2021 nás navštívili Danka Gavalierová a Jaroslava Martinkovičová zo Zelenej školy. Na základe pohovoru so žiakmi
a učiteľmi, ktorí pracujú v kolégiu Zelenej
školy, zhodnotili naše trojročné úsilie počas ťažkej situácie v období korony.
V júni sme sa dozvedeli radostnú správu:
získali sme medzinárodný certifikát
„Zelená škola“ na obdobie 2021 – 2023!
Všetkým žiakom a učiteľom našej školy,
ktorí prispeli svojou prácou k získaniu tohto certifikátu, ĎAKUJEME.

Zber papiera
Dvojročná pauza sa prejavila aj v
množstve nazbieraného papiera.
28.06.2021 priniesli papier ockovia,
mamky, či babky A nebolo ho málo.
Ani sme nestíhali preberať. Spolu sa
nám podarilo vyzbierať 6 514 kg.

15.10.2021 prebehla slávnostná certifikácia, vzhľadom na epidemickú situáciu sa konala on line. Na tejto certifikácií sa zúčastnila trieda VIII.A spolu s pani učiteľkou
PaedDr. Oľgou Palenčárovou.

Na prvých miestach sa umiestnili žiaci :
1. m 6525 kg
Sopkovič M. VII. C
2. m 610 kg
Mrovčák F.
V. A
3. m 348 kg
Kováč D.
V.B
4. m 234 kg
Dubai A.
VI.A
5. m 196 kg
Plačková L.
I.B
6. m 187,5
Krotká E.
VIII.A
7. m 164 kg
Klimeková A. III.A
8. m 144,2 kg Kačír M.
IX.A
9. m 131 kg
Brindza L.
IV.A
10. m 90 kg
Sokolský B.
II.A
11. m 76 kg
Ferenčák J.
I.A
12. m 73 kg
Kupcová N.
II.B
13. m 72 kg
Kičák A.
IV.B

Ovocie a zelenina

Ešte raz všetkým žiakom celej
školy a ich rodičom, ktorí papier
určený na na recykláciu priniesli,
veľmi pekne ďakujeme.

Ovocie a zelenina,
jesť ich denne, to je drina.
Jablko, hrušky, hrozná,
to je diéta hrozná.
Paprika, paradajka, cibuľa, redkvička,
to je zdravá rozcvička.
Mám ich všetky rada
a je to pravda.

Kolégium Zelenej školy

N. Tornayová, S. Slivošová
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kolé

Jej začiatok je 2.9.
Hnedý jesenný plod
Dážď a blesk
Vyrezávame do nej
Tlačí sa do suda
Pálime tam sviečky
Má meniny 11.9.

égium Zelenej školy
S. Bertalanová, N. Iľašová a D. Bryndzová, V. A
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Janka Režnická, V.A
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Čo Vás čaká?

Helloween

Vianočná príprava

Vianoce
Komenského 2
052 05 Spišská Nová Ves
Web: www.superzs.sk

VYDALI MLADÍ
NOVINÁRI
Svoje nápady, názory a podnety
vložte do schránky pri zborovni

Čo nabudúce?

Vianoce

opäť niečo o športe u nás

zaujímavý rozhovor

zo života školy

Máme svoju
nástenku!
N a š e
najnovšie
číslo si môžete
prečítať na webovej
stránke školy, ako aj
na našej nástenke
pri zborovni.
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