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pŕchli na stredné školy. Prinášame Vám novinky, ale aj osvedčené rubriky. V novej rubrike Vám
hokejisti postupne priblížia úlohu obrancov, útočníkov či brankára, ale zároveň aj výsledky zo
zaujímavých

stretnutí.

Každé

číslo venujeme určitému ročnému obdobiu a nebudú chýbať ani
naše úspechy či zážitky.

Naša redakčná rada

Prišla jeseň
Prišla jeseň, prišla zima.

Škola

Škola žiakom už začína.

Škola už otvorila vráta,

Slovenčina, matika,

učiteľka už nás ráta.

náboženstvo, etika.

Budeme viac a viac múdri,

Chladná jeseň pani veľká

len môj starší brat sa
chmúri.

nezmestí sa do domčeka.

Zasa škola, učenie,

Žiaci školu radi majú,

nazýva to mučenie.

do nej sa vždy ponáhľajú.

Škola je v živote dôležitá,

Prázdniny už skončili,

tak sa učte, je užitočná.

pod perinu skočili.
Žiaci sa tu učia stále,
aby nemali päťky samé.

T. Ružbacká, VI.A

K. Augustiňáková, VI. B

T. Ružbacká, VI.A

Malé hokejové okienko
Obrancovia a ich práca
Obrancovia sú dvaja hráči na ihrisku, ktorí majú za úlohu zabrániť súperom, aby sa dostali k našej bráne. Obrancovia sa delia na ľavého a pravého. Ľavý obranca má za úlohu pokryť si ľavú stranu ihriska a pravý samozrejme pravú. Bránenie nie je ich jediná úloha.
Keď sú obrancovia v útočnom pásme, musia zabrániť pukom, aby
nevyleteli z pásma, môžu rozohrávať puk v útočnom pásme a strieľať
na súperovu bránu.
V obrannom pásme si musia pokryť svojich krídelníkov a niekedy
aj centrov. Obrancovia musia mať rozhľad na hru, musia vedieť dobre rozohrať a musia byť tvrdí v osobných súbojoch. A preto sú najlepší obrancovia vysokí a mohutní.
Za posledný mesiac všetky žiacke kategórie už stihli odohrať zápasy proti všetkým súperom v lige, a tak si oťukali súperov pred ďalšími kolami. Vybrali sme preto najzaujímavejšie
zápasy 5.- 9. ŠHT.

HK SNV 5 ŠHT 9:6 MŠKM Trebišov
Góly: Hanzoková, Miháliková, Macala 2, Polčík 2, Klempár D. 2

HK SNV 6 ŠHT 3:3 HK Michalovce
Góly: Zombek, Lacko 2

HK SNV 7 ŠHT 6:5 HK Poprad
Góly: Žiga, Pokuta, Šuty 2, Polčík 2

HK SNV 8 ŠHT 11:4 HK Michalovce
Góly: Neupauer, Tarbaj 2, Hyroš 3, Hadušovský 5

HK SNV 9 ŠHT 8:5 HC Banská Bystrica
Góly: Grič, Grec, Novák, Hadušovský, Jurčák 2, Plachetka 2

A.Fabiánová, IX.A

Pripravili A. Kopčay, L. Kopčay, M. Topoli, VII.A
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Čo vieš o Halloweene?
1. Kto alebo čo je Jack-o'- 3. Kedy sa Halloween osla- 5. V Latinskej Amerike sa
lantern ?
vuje?
tento sviatok nazýva...
A) Duša zosnulého školníka

A) 31. októbra

A) Noc smrti

B) Halloweenská tekvica

B) 1. novembra

B) Noc čarodejníc

C) Povestný čarodejník

C) 30. októbra

C) Noc tekvíc

6. Aké sú typické farby
2. Kde sa slávil Halloween 4. Aké porekadlo je silne pre Halloween?
prvýkrát?
spájané s týmto sviatkom? A) biela a čierna
A) V Amerike

A) Trick or Treating

B) červená a oranžová

B) Na Spišskom hrade

B) Treating or Trick

C) čierna a oranžová

C) V Írsku

C) Trick of Halloween
1.B ;2.C ;3.A ;4.A ;5.B ;6.C

Zostavili dievčatá zo VII. A

Jesenné pranostiky:
Babie leto prináša pekné
dni v jeseni.

Aká jeseň, taká jar.
Dlhá jeseň, krátka zima.
Pekná jeseň znamená veternú zimu.
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NAMIESTO ROZHOVORU
Tu sme obvykle prinášali rozhovor s človekom spojeným s našou školou v minulosti alebo v súčasnosti. Teraz sme sa rozhodli pre menšiu zmenu, nakoľko sa našim čitateľom prihovárajú naše bývalé kolegyne či vlastne zakladateľky nášho časopisu Alexandra Maskaľová a Dominika Kováčová, dnes
už úspešné stredoškoláčky. Napriek tomu na našu školu nezabudli a vždy sa sem rady vracajú. Vy si ich
iste pamätáte z rôznych akcií, či už ako sprievodkyne Mikuláša po škole, spoluorganizátorky Vianočného alebo Veľkonočného jarmoku, Peer aktivistky, pomocníčky pri rôznych akciách /Imatrikulácia prvákov, Európsky deň, atď./, skrátka boli všade a dalo sa na ne spoľahnúť. Prajeme im veľa ďalších úspechov a snáď sa nám ešte niekedy prihovoria.

.

Ahojte, naši bývalí spolužiaci. Hlásime sa Vám už zo strednej školy. Síce obidve
sme išli inou cestou, ale vždy sa s radosťou stretávame. Na základnú školu spomíname
len s úsmevom, boli sme super partia, zažili sme tu nezabudnuteľné chvíle plné radosti.
Vždy sme ochotne pomohli a reprezentovali školu. Myslíme si, že škola napreduje a je
nám smutno, že už nemôžeme byť jej súčasťou, ale vždy ju budeme mať v srdci.
Terajším deviatakom by sme chceli odkázať, nech sa poriadne pripravujú na Monitor,
neflákajú cvičenia a aby si užili ten posledný rok. Lebo na strednej to už bude
makačka. Určite Vám odporúčame zorganizovať si rozlúčkovú, budete na ňu dlho
spomínať. Ale aj tí mladší by sa mali poctivo pripravovať. Možno si teraz hovoríte, že
načo Vám to bude, ale nikdy neviete, kedy to budete potrebovať. Pevne veríme, že
baby novinárky majú veľa nápadov, lebo nám tento krúžok veľmi chýba. Dúfame, že
urobíte pekné a zaujímavé čísla časopisu, ktoré by sa mohli poslať aj do súťaže. Vždy
si ich rady pozrieme. Tak Vám želáme veľa úspechov a učiteľom pevné nervy.
Vaše bývalé spolužiačky Saška M. a Domka K.
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Z. Iľašová, M. Kovárová, VIII.A
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Astronomicky
sa začína jesennou
rovnodennosťou
(okolo 23.9. na severnej pologuli) a končí
sa zimným slnovratom
(okolo 21. 12. na severnej pologuli).
V meteorológii sa počíta ako celé mesiace
september, október,
november na severnej
pologuli.

L. Jendralová, VI.A

Jeseň

Nastala veľká zmena,
po stromoch lezie veverička bez mena.
Zbiera si zásoby
na zimné doby.
Padajú zo stromov šišky
z velikánskej výšky.
A tam kde lúka končí,
krava sa pasie a mučí.
Skončilo už leto
a listy padajú preto.
Nádherne farbami ladia,
ale veľa nám neprezradia.
Prezradia iba to, že sa leto skončilo,
a na nebi sa zachumelilo.

T. Ružbacká, VI.A

A. Fabianová. IX.A
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Jeseň
Slniečko už menej hreje,
šibal vetrík sa len smeje,
pohvizduje po chotári
po oblohe ženie chmáry.
Pozhadzoval všetky listy,
strom bez listov je už čistý.
Striasol na zem aj gaštany,
ležia v tráve vedľa brány.
K. Augustiňáková, VI.B

A ešte jedna nostalgia za prázdninami.

Prázdniny
Ešte počas školského roka sme si objednali dovolenku v Tornali. Konečne nastal ten deň, keď sa skončil školský rok a začali prázdniny.
Hurá! Pomaly sa už blížil dátum, kedy odchádzame. Nevedela som sa
dočkať. Prešiel víkend a my sme sa nabalili do auta a už aj sme cestovali. Cesta trvala asi hodinu. Zrazu sme zastali pred chatou, vybalili
sme sa a už aj sme išli na kúpalisko. Na kúpalisku bolo super, stretla
som tam aj moje kamošky (takže nuda s rodičmi nebola). S kamoškami
som bola vo vode, prechádzali sme sa po kúpalisku a, samozrejme,
zmrzlina nemohla chýbať. Večere boli tiež super, opekačky, hry
s loptou, aj wifi sme použiť trošku museli. Ani neviem ako, blížil sa
koniec. Koniec super dovolenky. No nevadí, nič netrvá večne. Budem
mať super spomienky a určite pôjdeme zas.
P. Filipová, VI.A

L. Jendralová, VI.A
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Halloween
Milovníci strachu,
múmií a strašidiel
namiesto utierania prachu
vyrobia si pár strašidiel.
Vyrežú si tekvice,
zapália sviečky,
vyzdobia police,
a nastrašia čierne mačky.
A tak strašia ľudí, navzájom seba,
ale iba za sladkosti.
Večer aký zažiť treba,
a za odmenu je veľa maličkostí.

T. Ružbacká, VI.A
A. Fabiánová, IX.A
Biele mača
Kde bola, tam bola, bola raz jedna krajina a tá sa volala Halloween. V tej krajine
bola jedna rodina Mačkovská. Boli strakatí a čakali malé mačiatko. Keď sa mačiatko narodilo, boli aj šťastní, ale aj veľmi smutní, lebo si mysleli, že bude strakaté ako oni, ale nebolo. Bolo biele. Keď mačiatko trošku vyrástlo, tak sa svojej
mamičky opýtalo: „Mami, prečo nie som strakatá ako vy? Som vaša? “ Mamička
jej odpovedala: „Si naša, si, neboj sa, budeš aj ty strakatá, len ma musíš poslúchať. Pamätáš sa, čo som ti hovorila o čarodejnici Slávke?“ Mačiatko odpovedalo: „Že nemám chodiť ku nej na Halloween, áno, mami, pamätám.“ Ale mačiatko na halloweenskú noc išlo k čarodejnici a opýtalo sa jej : „Teta Slávka, nemohli by ste ma premeniť na strakatú?“ A teta Slávka odpovedala: „Jasné, len mi
daj svoj chlp.“
„Dobre, už ho mám!“ Čarodejnica začala mávať rukami a vyslovovať zaklínadlo:
„Entí kí kliky bej sérum forum c, nech je čiernou mačkou a čarodejnicou. HA
HA HA!“ „Ale nie !!!!!“
„Čo sa stalo, moje dieťa?“ „Ja som nechcela byt čarodejnicou!“
„Ale to mne nevadí, zmizni!“ Čarodejnica ju pričarovala späť
domov.
Ráno sa mačička zobudila a bola čierna ako tma, volala: „Mami,
mami, som čierna, som čierna!“ Mamka odpovedala: „Moja zlatá,
však ty si bola u Slávky? Vydrž!“ Mamička sa šla opýtať Slávky:
„Prosím ťa, nemôžeš ju odčarovať? Prosím!“ „Jasné!“ odpovedala čarodejnica. „Čarí marí fuk, nech sa všetko vráti späť!“ Mamička sa jej poďakovala: „Och, ďakujem ti na stotisícK. Szuperáková, VI.A
L. Jendralová, VI A krát.“ A žili šťastne až do smrti.
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Halloween
Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. Oslavuje sa prevažne na západnej pologuli a
tiež v Austrálii. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok– koniec pohanského roka.
Doslovný preklad: predvečer všetkých svätých, resp. predvečer sviatku všetkých mŕtvych.
Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice , vo vnútri ktorých je sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, pavučiny, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Typickými farbami sú červená, žltá, oranžová a čierna.

L. Jendralová, VI.A

Príprava na Halloween
Blíži sa Halloween a ja sa opäť neviem dočkať strachu a napätia. Najviac sa teším na vyrába-

nie masiek. Veľmi ma to baví, dokážem sa vyblázniť. V noci sa prebudím na nejaký šuchot
v mojej izbe. Keďže je tma, netuším ani po otvorení očí, čo sa vlastne deje. Z ničoho nič
v tej tme vidím akýsi lietajúci predmet. Strach stúpa a ja neviem, čo robiť. Napočítam do
troch a rýchlosťou svetla vyskočím zapáliť svetlo. No po zapálení zisťujem, že je to len môj
balón, ktorý som dostala na narodeniny. Upokojujem sa a zaspávam. Čo nevidieť mi už zvoní
budík a možno sa pýtate, prečo mi budík zvoní v sobotu? Preto, lebo už od rána sa chcem pripravovať. Vletím do kuchyne a tam mamka pripravuje raňajky, oco číta noviny a pes spí. No
niečo sa mi nezdá. Po chvíli si uvedomím, že sestra je preč. Mamka ma posiela do obchodu.
Lenže mňa mamka nikdy neposiela do obchodu. Obujem sa a idem. Celou cestou rozmýšľam,
čo sa doma deje. Ale po ceste stretnem starých rodičov, ktorí ma pozývajú k nim na obed.

Posielam sms domov a idem. Ani si neuvedomujem a už je pol piatej. Prichádzam domov a ocko
ma ani dnu nepustí a posiela ma vyvenčiť psa. Dochádza mi, že ma budú chcieť vystrašiť
a tak si dávam pozor ako ešte nikdy. Vrátim sa až večer, psa vypustím, otvorím dvere a čo
nevidím. Tma a sviečky pozapaľované v rade, ako keby ma mali niekam zaviesť. Vydám sa po
ceste, vedie ma až k pivnici. Otvorím dvere, zídem po schodoch a tam na mňa vyskočia „
strašidlá“, teda rodičia. Musím sa priznať, že som sa trochu aj zľakla. Na tu chvíľu nezabudnem. Urobíme si pukance a pozeráme strašidelný film. Nakoniec to skončí dobre. Prajem vám
veselý Halloween!

T. Ružbacká, VI.A
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Skáčeme pre radosť
Aj naša škola sa v tomto roku zapojila do kampane 250.000 skokov pre zdravie, ktorá prebiehala v dňoch 29.5. – 4.6.2017. Cieľom kampane bolo priblížiť skákanie cez švihadlo ako
kardiovaskulárnu aktivitu prospešnú pre srdce a zdravie vo všeobecnosti a zároveň naskákať
250.000 preskokov cez švihadlo počas celého trvania európskej kampane MOVE Week 2017.
Do kampane sa okrem žiakov zapojili učitelia našej
školy, pán riaditeľ, vedúca školskej jedálne aj pani
tajomníčka. Skákaniu predchádzala rozhlasová relácia, v ktorej boli vyzdvihnuté priaznivé účinky skákania na švihadle pre naše telo.
1.6.2017 263 žiakov a 13 dosp..........10.824 preskokov
2.6.2017 30 žiakov a 2 dosp.............1.533 preskokov
Celkovo : 12.357 preskokov

Maľovanie plota v ZOO
9. júna 2017 sa žiačky našej školy zúčastnili "maľovania plota," ktoré zorganizovala ZOO v rámci projektu Naše mesto. Víťazné výtvarné návrhy Dominiky
Fabiánovej, III.A - Netopier a Kristíny Szuperákovej, V.A - Rys ostrovid sa
tak preniesli na plochu plota v časti Madaras parku pri amfiteátri. Autorky prác si svoje
"dielka" namaľovali spolu s pomocníčkami z IX.A triedy (Alexandra
Maskaľová, Dominika Kováčová, Dominika Gavláková a Viktória Gavláková).
S výsledkom svojho maľovania boli
veľmi spokojné. Veď posúďte sami.
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Botanická záhrada Košice, Jasovská jaskyňa
Žiaci 5.- 6. ročníka sa v závere školského roka zúčastnili geografickej exkurzie do
Košíc. Najprv navštívili Jasovskú jaskyňu a potom obdivovali krásy rastlín z celého
sveta v Botanickej záhrade v Košiciach. Tu
mohli zároveň sledovať pestrofarebne sfarbené poletujúce motýle, ktoré sú súčasťou
prehliadky v tomto období.

Hradohranie
V júni sa naši prváčikovia vybrali na Spišský hrad, kde sa aj tento rok
konalo HRADOHRANIE. Pre návštevníkov hradu bolo pripravené netradičné putovanie hradnými nádvoriami, záludné i zábavné úlohy, tajomní strážcovia hradných tajomstiev, prehliadka hradnej expozície, mučiarne, kuchyne, kaplnky, vystúpenie
sokoliarov a na záver aj sladká odmena za
splnenie všetkých úloh.
Pre našich prvákov to bol neopakovateľný zážitok byť aspoň na chvíľu rytiermi či dvornými dámami.

Exkurzia do Bratislavy
V júni sa ôsmaci zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Po prehliadke centra mesta navštívili
Slovenské národné múzeum – Prírodovedné
múzeum. Prehliadku múzea začali expozíciou
Príbeh života na Zemi, kde ich prekvapil mamut obrovských rozmerov. Ďalej našli veľa
zvierat zo všetkých kútov sveta. Pri prehliadke minerálov, žasli nad klenotmi našej Zeme.
Po obdivovaní rozmanitosti živej a neživej prírody v múzeu ich potulky mestom pokračovali
po pobreží Dunaja, kde si dopriali aj príjemný oddych. Cestou späť sa ešte zastavili pri Prezidentskom paláci, kde mohli pozorovať striedanie stráží.
Pripravili dievčatá zo VI.A
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Slávnostná akadémia

Dňa 31. mája 2017 sa v slávnostnej
sále Reduty stretli najšikovnejší žiaci
okresu Spišská Nová Ves - víťazi
okresných kôl predmetových olympiád
v školskom roku 2016/2017. Nás teší,
že medzi nimi boli aj žiaci našej školy:
René Kaňuk, VII.A- 3. miesto – Matematická olympiáda
Matej Grec, VIII.A- 1. miesto - Biologická olympiáda
Martin Labuda, VIII.A- 2. miesto Biologická olympiáda

Európsky týždeň športu

V týždni od 25.9.2017 do 29.9.2017
sa škola zapojila do projektu Európsky
týždeň športu. Každý deň začínal
netradične – športovo. Pred vyučovaním bola „rozcvička“ a v priebehu
týždňa sa mohli deti zapojiť do rôznych, veku primeraných pohybových
aktivít. Mali možnosť vybrať si stolný
tenis, spinning, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, rope skipping,
cvičenie na overbaloch, zumbu, tanečný workshop, volejbal, či florbal. Zapojili sa takmer všetci žiaci
školy a zhodnotili týždeň ako veľmi
zaujímavý.

Výstava húb

V jeden septembrový deň sa
v IV. A objavila pekná zbierka
jedlých húb, medzi ktorými bolo
aj niekoľko jedovatých. Deti na
vlastné oči videli, že je možné
jednotlivé druhy si pomýliť. P.
Šofranková ukázala, že prírodoveda sa dá učiť aj ináč a tiež
aké krásne druhy húb máme
v našej prírode.

20.9.2017 sa uskutočnil Beh
ulicami obce Smižany. Našou najúspešnejšou účastníčkou bola
Petra Filipová zo VI.A, ktorá
obsadila v kategórii mladšie žiačky 3. miesto.
27.9. 2017 sa uskutočnili
okresné
majstrovstvá
v cezpoľnom behu. Lucia Filipová
z IX.A obsadila 3. miesto
a družstvo chlapcov v zložení
Matej Grec z IX.A, Mário Gregor z IX.B a Matúš Hadušovský
z VIII.A obsadilo 3. miesto.
29.9. 2017 sa na novom cyklistickom chodníku konala súťaž
v slalome na kolieskových korčuliach. Bruno Wágner z VIII.A
obsadil 3. miesto.
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Európsky deň jazykov

Dňa 25.9.2017 sa na našej škole uskutočnil projektový deň. Žiaci sa stretli
s certifikovanými lektormi z jazykovej školy, s ktorými strávili príjemný
deň. Zažili netradičné vyučovanie v
spoločnosti rôznych jazykových kultúr. Oboznámili sa s britskou i americkou angličtinou, nemčinou i francúzštinou. Svoju jazykovú zdatnosť
si mali možnosť overiť aj v rámci
komunikácie s "native speakerom" rodeným Londýnčanom, momentálne
žijúcim na Slovensku. Všetkým sa
tento deň veľmi páčil.

Európska Noc výskumníkov

Už 11 rokov sa vo vybraných mestách
Slovenska koná prestížny festival vedy pod názvom – Európska Noc výskumníkov . Tohtoročná sa konala
29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade. Aj v tomto roku sa náš turistický krúžok zúčastnil tejto akcie. Vybrali sme si mesto
Košice, kde sme mohli v priestoroch
obchodného centra Optima navštíviť
66 vedeckých stánkov a prezentácií
študentov, vedeckých pracovísk a univerzít. Žiaci si vyskúšali svoj postreh a
výkon, odvážnejší si mohli pohladiť
hada, či korytnačku . Dokonca aj živý
štrkáč bol na dohľad. Otestovali sme si
bezpečnosť svojho hesla, pozreli sme
sa zblízka baktérie a aj stánok virtuálnej reality nebol opustený.

Deň športov
Deň zdravých zubov

Druhý deň Deň športov sa cvičilo.
Nielen na hodinách telesnej výchovy,
ale aj počas veľkej prestávky. Popoludní hrali chlapci futbal a florbal,
niektorí si zatancovali. Pohyb je nevyhnutný pre naše zdravie.
Tretí deň Deň zdravých zubov mali
žiaci krátku prednášku o správnom
čistení zubov (p.uč.Ondášová). Priniesli si zubné kefky a po desiatovej prestávke si ich aj vyčistili.

Svetový deň mlieka

Deň zdravej výživy

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000
Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty
pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu.
Podstatou tohto dňa je oslava významu
mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa
zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich
povedomie, upozorniť na dôležitosť
pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Naši žiaci
v tento deň obohatili svoju desiatu.
Pochutnali si na mlieku a urobili tak
niečo pre svoje zdravie.

16. októbra sme Dňom zdravej
výživy začali akciu „Týždeň zdravia". Žiaci vytvárali plagáty, nástenky v triedach na tému zdravá
výživa. Pripravili si chutné ovocné
šťavy a šaláty. Niektoré triedy sa
zamerali na zdravú desiatu. Každý
deň porovnávali, kto si čo priniesol
a zisťovali, ktoré potraviny by
mohli vymeniť za chutné ovocie
a zeleninu, alebo či je špaldový
chlieb lepší ako nutelová buchta.
Riadili sme sa pritom základnými
zásadami zdravej výživy.

Deň prvej pomoci

Ďalší v poradí bol Deň prvej pomoci.
Žiačky VII.B (náš zdravotnícky tím)
predviedli ako poskytnúť prvú pomoc.
Obviazať ranu, zastaviť krvácanie
z nosa, uložiť do stabilizovanej polohy, či privolať pomoc už teraz zvládnu viacerí.

„Zúbky ako perličky, chcem mať život
celučký".
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Deň jablka

Týždeň vyvrcholil Dňom jablka.
Prišli sme oblečení v červenom
a každý si priniesol chutné, šťavnaté jablko plné vitamínov. Spolu
sme si na nich pochutnali.
V triedach sa deti dozvedeli
o rôznych odrodách jabĺk a o ich
prínosoch pre zdravie človeka.
Lúštili tajničky, písali básničky,
vyrábali knihy o jablku, robili pokusy, kreslili, modelovali
a vystrihovali.

Pripravili baby zo VI.A

Zber papiera
18.októbra 2017 sa uskutočnil
pod záštitou Zelenej školy

zber papiera.

Spolu sme vyzbierali
papiera.

4245 kg

Najlepší jednotlivci:
1. Říhová, VIII.A — 1 111 kg
2. Krotká, V.A - 220 kg
3. Rusnáková. III.A — 87,5 kg
4. Režnická, I.B — 182,5
5. Omasta, IX.A - 157 kg
6. Kicko, V.D — 148 kg
7. Bakoš, II.A -122 kg
8. Krotký, IX.B -

96 kg

9. Augustináková, II.B — 92,5 kg
Všetkým veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalší zber papiera,
ktorý sa uskutoční na jar.

Milí priaznivci Zelenej školy!
Máme za sebou úspešný školský rok 2016/2017.
V tomto roku nám na základe enviromentálneho auditu vyšla téma „Zeleň a ochrana prírody.“
Počas celého školského roka sa konali rôzne aktivity,
ktoré nám vyplynuli z enviromentálného akčného plánu, ako Deň Zeme, Deň vody, zber papiera atď.
Vyhrali sme cenu Embraca, kde pani učiteľka M. Mlynarčíková v spolupráci so žiakmi vytvorila prírodné
(kvetné) hodiny.
Dokončila sa eko-učebňa, v ktorej dúfajme, si nájdu
uplatnenie všetky prírodovedné predmety, ale po poludní aj školský klub detí .
Výsadbou kríkov sme prilákali na náš pozemok vtáctvo
a umožnili ich hniezdenie. Tento školský rok plánujeme
dokončiť ďalšie aktivity a to: osadiť na pozemok
hmyzí hotel, vytvoriť pocitový chodník, plochu vhodnú
na hry...
Čaká nás ešte veľa práce, ale kolégium Zelenej školy
verí, že to v spolupráci s našimi žiakmi zvládneme.Na
záver jeden citát, ktorý vystihuje všetkých nás: Keď
veľa mladých ľudí na mnohých miestach urobí veľa
malých skutkov, môžu zmeniť tvár našej Zeme.

kolégium Zelenej školy
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
K. Bakošová, VI.A

Čo sme sa dozvedeli na
hodinách matematiky?

Učiteľka: „Aká číslica je
v čísle 11,11 na mieste
jednotiek?“
Žiak: „Jednotka.“
Učiteľka: „A ktorá?“
Žiak: „Všetky!“

Na otázku učiteľky: „Aké je
usporiadanie čísel vzostupne?“
žiačka odpovedala:
abecedy.“

„

Podľa

z archívu vyučujúcich matematiky

Hádanky
Nie som živý tvor, ale mám päť prstov.

/ rukavice /

Čo môžeme vidieť jedenkrát v minúte, dvakrát v momente a nikdy v tisícročí?
Čo lieta, keď sa narodí, leží, keď žije a zmizne, keď zomrie?

/ písmeno M /

/ snehová vločka /

T. Ružbacká, VI. A
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Čo Vás čaká?
predvianočná nálada
exkurzia v BA
Mikuláš!!!
Komenského 2
052 05 Spišská Nová Ves
Web: www.zskomensn.sk

VYDALI MLADÍ
NOVINÁRI
Svoje nápady, názory a podnety
posielajte na:

Čo nabudúce?
špeciálne vianočné číslo
opäť niečo o hokeji
zaujímavý rozhovor
novoročné priania

novinyskoloviny
@gmail.com

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