
  

Ahojte, opäť sa všetci tešíme na 

Vianoce, na sviatky radosti, hoj-

nosti a spokojnosti. Ale tiež na 

sviatky, kedy sa stretávajú celé 

rodiny, priatelia či známi. Na-

vzájom sa obdarúvajú darčekmi, 

ale tiež krásnymi želaniami do 

ďalšieho roka. A naša redakčná 

rada sa k nim pripája     a praje 

Vám všetkým tie najkrajšie a 

najšťastnejšie vianočné sviatky 

a v roku 2018 všetko len to naj-

lepšie a hlavne prežite ho v 

zdraví, šťastní a s úsmevom na 

tvári. 

Vianočné Školoviny sú tu zas... 

Štedrovečerná večera 

Odbila už siedma hodina, 

do tanierov už nakladá mamina. 

Vianočná atmosféra už nadobudla, 

len aby som na nič nezabudla. 

Pod stromček ani kuk, 

ale nikomu ani muk. 

Ježiško zatiaľ darčeky rozdáva 

a mamka už lyžice podáva. 

Po večeri utekáme k stromčeku 

a ja sadám rovno k darčeku. 

Pozriem sa na bok 

a pozvem Ježiška k nám aj o rok. 

Naša redakčná rada 
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Malé hokejové okienko 

Medzi hráčmi je najobľúbenejší post útočníkov, lebo dávajú góly 

(niektorí) a po vyhratom zápase sú najväčší hrdinovia. A preto Vám 

teraz priblížime prácu útočníka. 

Krídla sa delia na ľavé a pravé. Krídla napádajú rozohrávku súpera, 

strieľajú góly, ale aj prihrávajú hráčovi na centerskom poste, ktorý 

sa pohybuje medzi kruhmi.  

Center podľa nás korčuľuje najviac z celého tímu, lebo je raz 

v obrane, raz v útoku. V obrannom pásme sa pohybuje medzi kruhmi 

a pomáha obrancom v obrane a samozrejme bráni súperovho centra. 

V útočnom pásme sa taktiež  pohybuje medzi kruhmi a snaží sa strie-

ľať, cloniť, tečovať a dorážať.    

                          A. Fabiánová, IX.A 

 Útočníci a ich práca 

23.10.2017 sa uskutočnil exhibičný zápas medzi žiakmi 7. a 8. roční-

ka ŠHT a  „A“ tímu HK SNV. Ďakujeme našim „Á-čkarom“ za odo-

vzdané skúsenosti a prajeme veľa úspechov a výhier v tejto sezóne. 

Pre nás mladých hokejistov to bola veľká motivačná skúsenosť.  

         Pripravili A. Kopčay, L. Kopčay, VII.A 

Exhibičný zápas 
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 Zimné pranostiky: 
 Aké dlhé sú cencúle v decembri, také dlhé budú 

šúľky kukurice. 

 Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. 

 Zima bohatá na sneh predpovedá rok bohatý na 

chlieb. 

 Biele vianoce, zelená veľká noc. 

 

 

 Keď je v januári pekne, je pekné leto. 

 Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý 

rok. 

 Ak pripadne Nový rok na pondelok, veští to ostrú 

zimu. 
Z. Iľašová, M. Kovárová, VII. A 

Zimný komiks 
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Ján Tomšík- bývalý učiteľ v našej škole. Ako jeden z mála učiteľov- mužov  na škole, sa na 
hodinách matematiky stretával hlavne s chlapcami v hokejových triedach. Tvár, ktorú poznáme 
zo športovísk v našom meste. Taktiež je známy zo športových rubrík v regionálnych novinách. 

Prečo učiteľstvo a prečo šport? 

Moja životná púť začala v malej obci Gemera v Magnezitovciach, v okrese Revúca. 

Prečo to spomínam ? 

Chcem, aby som bol dobre pochopený, ukázať môj záujem o šport a hlavne hokej. Okrem mojej 

rodnej obce som poznal mestečko Jelšavu, kam som dochádzal do osemročnej základnej školy, 

často aj jedenásť kilometrov pešo, mesto Revúcu, kde som na gymnáziu zmaturoval a Banskú 

Bystricu, vtedy podľa mňa veľkomesto, kde som vyštudoval za učiteľa pre predmety 

matematika, fyzika a práce v dielni. 

Prvé moje športové formovanie bolo na školskom dvore pri jednotriednej škole 

v Magnezitovciach, kde sme cez prestávku dostali loptu a ponad vodiaci drôt pre psa sme hrali 

nie volejbal, ale prehadzovanú. To bola moja prvá láska k športu, volejbalu.  Po príchode domov 

zo školy v  Jelšave, chlapci ostali na futbalovom ihrisku, kde sme hrali futbal až do tmavej noci. 

Voľný čas pre cestovanie autobusom a vlakom do Revúcej a späť už nebol.  

Štúdium v Banskej Bystrici mi dovoľovalo zapájať sa do činnosti hlavne v športe. Moja láska 

k hokeju vznikla v Banskej Bystrici. Ako fanúšik som začal písať do Športu a to boli moje prvé 

stretnutia s novinami. 

Po skončení štúdia som dostal umiestnenku do ZŠ v Spišských Vlachoch, kde som začal aktívne 

hrať futbal. Narukoval som na základnú vojenskú službu v Opave (ČR), kde som ho hral za 

Duklu Opava. Tá v hokeji hrala druhú ligu, ja som bol veliteľ družstva hokejistov, spolu sme 

s nimi prežívali dobré i zlé chvíle. Po skončení základnej vojenskej služby som sa vrátil do 

Spišských Vlách a potom do Jakloviec, kde som hral futbal a športovo som skončil pre ťažký 

úraz pankreasu. 

Moja futbalová púť sa skončila v Spišskej Novej Vsi. Ako okresný funkcionár som bol 

priradený k futbalu a riadil som komisiu mládeže, neskoršie som prešiel k hokeju, tiež ako 

predseda komisie mládeže HK Spišská Nová Ves. 

 

Prečo práve hokej? 

Mám rád všetky kolektívne športy a v Spišskej Novej Vsi konkrétne futbal, hokej, basketbal, 

volejbal, florbal, hokejbal, streľbu a iné. Veľmi si vážim prácu trénerov mládeže, ktorí sa 

starajú už od malička o deti v prípravke, až po súťaže v juniorskom veku. Táto práca je veľmi 

ťažká, málo honorovaná a preto si zaslúžia byť aspoň v kolektívnych športoch v novinách.  

Preto to robím s láskou a obdivom, hlavne k týmto aktívnym trénerom a hráčom v mládež-

níckych súťažiach..  

Z týždňa na týždeň sledujem  výsledky v kolektívnych športoch, snažím sa výsledky oživiť 

vyjadreniami trénerov, ktorí v krátkosti zhodnotia účinkovanie  svojich mužstiev v tej ktorej 

súťaži. Teraz v dôchodkovom veku  ma to napĺňa. V Spišskej Novej Vsi je toľko športov, hlavne 

v sobotu a v nedeľu, že to nestačím sledovať. 

ROZHOVOR S P. TOMŠÍKOM 
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Čo bolo vo vašej kariére učiteľa najťažšie?  

Celý môj život patril mládeži v školskej i mimoškolskej činnosti.  Snažil som sa odovzdať žiakom as-

poň to, čo som sa ja v škole naučil a mimo školy som sa venoval volejbalu dievčat.  Som rád, že som 

svojou prácou pomohol dievčatám ZŠ Nejedlého vyhrať titul majsteriek Slovenska. Moje trénovanie 

volejbalu bolo pravidelné nielen na ZŠ  Nejedlého, ale aj na ZŠ Komenského. 

Vyučoval som v škole matematiku v športových hokejových triedach. Som veľmi rád, že sa chlapci, 

ktorých som v škole učil, pri mne zastavia, pozdravia ma. To je pre mňa veľké ocenenie a pocit, že 

som konal správne a nebol som v mojom živote zbytočný. Problémy vo výchove mladého človeka boli 

a aj vždy budú, myslím si, že všetko treba riešiť s chladnou hlavou a potom všetko dobre dopadne. 

Rád spomínam na odchovancov športových hokejových tried, ktorí doposiaľ aktívne hrajú hokej 

v Čechách (Bakoš, Jánošík), extraligu na Slovensku (Ordzovenský, Novák, Sersen, Ščurko, Vartovník, 

Heizer), či doma (Vantroba, Gurčík, Koky), v zahraničí bratia Július a Libor Hudáčkovci.   

Hokej som aktívne nehrával, zahral som si ho na ľadovej ploche v Banskej Bystrici a potom 

v Jaklovciach , ktorú sme si spoločne s chlapcami  za vhodného počasia pripravili. Učil som aj telesnú 

výchovu a z tohto dôvodu som musel pripravovať žiakov na rôzne športové súťaže, ktoré sa v tom 

čase realizovali v rámci športovej ligy  okresu. 

S  manželkou Máriou, ktorá prišla na východ zo Smrdák, sme vychovali tri deti, dcéru Tatianu a synov 

Borisa a Ivana. Dcéra ako učiteľka matematiky a fyziky pôsobí na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi 

a synovia získali vo svojom obore inžiniersky titul. Aktívne športoval syn Ivan, ktorý hrával hokej od 

prípravky až po starší dorast v súťažiach  SR. 

 

Je náročné spojiť učiteľstvo s hokejom ? 

Odpovedám, že nie je, ale háčik je v tom, že ak to spojíte, musíte mať k tomu nielen lásku, ale záu-

jem túto činnosť aktívne vykonávať  a venovať sa tomuto športu aj vo svojom voľnom čase. Mal som 

v tejto činnosti oporu v manželke, ktorá mi to za svojho života tolerovala. Za to som jej bol vďačný 

a do konca môjho života aj vždy budem.  Bola to vynikajúca učiteľka, ktorá mala výborné organizačné  

schopnosti a rozsiahle vedomosti, vedela sa prispôsobiť veku žiakov, ktorých za svojho života riadila 

a viedla. Bola to úžasná učiteľská osobnosť. Do dôchodku odišla práve z Vašej školy.  

Blíži sa koniec kalendárneho roka 2017. Prajem Vám veľa zdravia a radosti v končiacom roku a želám 

Vám nielen zdravie  v roku 2018, ale aj veľa úspechov a veľa radosti z prežitých dní v škole a mimo 

školských lavíc.  Držím palce, nech sa celému kolektívu darí tak, ako si to kolektív redakcie želá. 

 

Ďakujeme pánovi Tomšíkovi za naozaj rozsiahly rozhovor a prejeme mu veľa zdravia a spokojnosti nielen v roku 2018, ale aby sme 

sa s ním ešte dlho stretávali v športových stánkoch nášho mesta.  

                       Tamara Ružbacká, VI. A 
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A. Fabianová. IX.A 

  
 

Zima je jedno z ročných období v miernom teplot-

nom pásme, nasleduje po jeseni a predchádza jari. 

Má najkratšie dni a najnižšie priemerné teploty. V 

oblastiach vzdialenejších od rovníka sa v zime často 

vyskytuje sneh. 

Astronomicky začína zimným slnovratom (okolo 21. 

decembra na severnej pologuli a 21. júna na južnej 

pologuli) a končí jarnou rovnodennosťou (okolo 21. 

marca na severnej pologuli a 21. septembra na juž-

nej pologuli). V meteorológii sa počíta ako celé me-

siace december, január a február na severnej polo-

guli a jún, júl a august na južnej pologuli. 

Zima 

 

Padá sniežik padá, 

no niečo sa mi nezdá.  

Dúfam, že sa so mnou 

vtáčik porozpráva, 

no dostala sa ku mne 

zlá správa. 

Odleteli. 

Pozerám na tie  

zasnežené stromy, 

a na nich prázdne vtáčie domy. 

Vonku je ale kosa! 

A mráz mi udrel do nosa. 

E. Hnatkovičová, VI. A 
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V jeden pekný zimný deň si deti povedali, ideme sa 

sánkovať. Lenže snehu bolo ešte málo, a tak sklama-

né šli domov. Na druhý deň napadlo veľa snehu. Deti 

boli šťastné, obliekli sa, zobrali do rúk sane a šup na 

kopec. Spustili sa dole. Keď už nevládali, urobili si 

jednu guľu, druhú guľu, tretiu guľu. Miesto rúk pa-

ličky, miesto nosa mrkva a miesto oči uhlíky. Unave-

né šli domov za mamičkou a oteckom. 

 

 

 

L. Jendralová, VI. A 

A. Fabianová. IX.A 

Sánkovačka 

                 P. Filipová, VI.A 
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P. Filipová, VI A    

  T. Ružbacká, VI.A 

Vianoce 

 
Stromček, stromček, stromisko, 

zdobíme ho vo veľkom. 

Za hodinu stromček svieti, 

ligoce sa ako hviezdy. 

 

Na stôl chystám ozdoby, 

kapustnicu, rybu, šalát. 

Rozvoniava celý byt, 

svetiel je tak akurát. 

 

Sviečku na stôl položím, 

plná tácka koláčov. 

Na zvončeku zazvoním, 

je tu plno darčekov. 

   P. Filipová, VI.A 

 K. Szuperáková, VI.A 

Horiaca koza (Švédsko) 

Symbolom Vianoc v Škandinávii je koza. V dnešnej dobe sprevádza via-

nočného škriatka pri roznášaní darčekov, v minulosti ich nosievala sa-

ma. Preto po krajine vyrastajú menšie či väčšie modely tohto zvieraťa. 

Unikátom je slamená, v nadživotnej veľkosti postavená koza      v mes-

te Gävle. 

Vianočná pavučina (Ukrajina) 

Ozdobený vianočný stromček je symbolom Vianoc nielen u nás, ale aj 

na Ukrajine. Medzi tradičnými dekoráciami, akými sú vianočné gule, sa 

vždy vyníma - alebo teda skôr skrýva - jedna netypická. Dekoráciou, 

ktorá má priniesť obyvateľom domu šťastie, je (našťastie umelá) pa-

vučina aj s pavúkom. 

Skrývanie metly (Nórsko) 

Podľa pohanských tradícií v tejto severskej krajine veria, že na via-

nočný večer z hrobov povstanú čarodejnice a zlí duchovia a v domác-

nostiach ukradnú metly, aby na nich celú noc lietali a páchali zlé veci. 

Nikto samozrejme nechce, aby sa mu na Štedrý (alebo ktorýkoľvek 

iný) deň vlámala do domu striga, preto metly skrývajú. A občas dokon-

ca vypália varovný výstrel, aby ich odstrašili. 

Bosorka, čo nosí darčeky (Taliansko) 

Namiesto Ježiška alebo Mikuláša talianskym deťom nosí darčeky žena 

- stará striga Befana lietajúca na metle. Deťom robí radosť v noci 

z 5. na 6. januára. Podobne ako Santa vchádza do domov cez komín. A 

aj jej deti pripravujú občerstvenie. Akurát mliekom asi pohrdne - viac 

jej chutí víno. 

Do kostola na korčuliach (Venezuela) 

Na Vianoce sa chodí do kostola. V hlavnom meste Venezuely Caracase 

si z povinnosti spravili zábavu. Na omšu sa rútia na kolieskových kor-

čuliach. Nevie sa, ako táto zvláštna tradícia vznikla, no majú na ňu 

perfektné podmienky. V krajine nemrzne, a ešte kvôli korčuľujúcim 

veriacim aj zastavia dopravu. 

Nezvyčajné Vianoce 

 A. Fabiánová, IX.A 
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Pre mňa Vianoce začínajú o týždeň skôr. Pripravovanie stromčeka, ozdobovanie okien, dokončovanie koláčov, 

balenie darčekov, výzdoba bytu. 23.decembra sa už blížia Vianoce. Ešte jedna noc a je to tu! 24.decembra 

začíname hneď ráno variť kapustnicu, obaľovať rezne, chystať šalát. A zrazu je večer. Ešte musíme pre-

strieť stôl a môžeme papať. Keď dojeme, hurá ku stromčeku, odbaľovať darčeky. Popritom jeme koláče a 

keď už je po všetkom, ideme pozerať vianočné seriály. 

1. Mrázik 2. Perinbaba 3. Sám doma 4.Tri oriešky pre Popolušku 5. Princezná so zlatou hviezdou 

1. Príbeh o dobrej a pracovitej Nastenke, statočnom, ale samoľúbom Ivanovi a láske, ktorá si 
poradí so zlou macochou i mrazivým kúzlom. 
 
2. Hlavnou postavou je Jakub, ktorého Perinbaba zachráni pred smrťou, pretože sa jej páči, že 
sa nebojí ani samotnej Zubatej. Vezme ho k sebe, aby jej pomáhal natriasať veľkú perinu, 
ktorou robí sneh. Napriek neplechám, ktoré jej neustále spôsobuje, ho má rada a pomáha mu aj 
potom, keď od nej ujde medzi ľudí, kam ho priťahuje láska ku krásnej Alžbetke. Kým však Ja-
kub a Alžbetka nájdu svoje šťastie, musia sa vysporiadať so zlomyseľnou macochou a jej dcé-
rou Dorou i Zubatou, ktorá sa ho stále nevzdala. 
 
3. Macaulay Culkin ako Kevin McCallister po prvý raz očaril divákov a diváčky na celom svete v 
roku 1990. Príbeh chlapca, ktorého rodina pri ceste na dovolenku zabudla doma. Okrem toho, 
že sa musí po prvý raz postarať sám o seba, snaží sa ochrániť dom pred obávanými zlodejmi. 
 
4. Popoluška, ktorú nezabudnuteľne stvárnila Libuše Šafránková, je dobré dievča, ktoré po 
smrti otca ostane napospas macoche a jej dcére. Obe ju nemajú rady a snažia sa jej všemožne 
zabrániť, aby sa zúčastnila na plese, kde si má princ (Pavel Trávníček) nájsť nevestu. Osud 
však Popoluške praje viac ako zlé ženy… 
 

5.  Hlavnou postavou je krásna princezná Lada, ktorej čelo zdobí zlatá hviezda. Jej otec ju 

sľúbi za ženu zlému kráľovi Kazisvětovi, ktorý vtrhne na hrad a žiada o jej ruku. Keď splní 

všetky princeznine želania, a ona už nemá ako vykĺznuť, ujde s pomocou svojej pestúnky preob-

lečená v myšom kožušteku a ukryje sa v kuchyni princa Radovana. 
K. Augustiňáková, VI.B 

Vianoce  

        P. Filipová VI.A 

     P. Filipová, VI. A 

TOP 5 vianočných  filmov na slovenskej TV obrazovke 

    A. Fabianová, IX. A    K. Szuperáková, VI. A 
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24.10.2017 boli prváci slávnostne prijatí deviatakmi. Počas Imatrikulácie museli splniť úlohy, 

aby pomohli princeznej premôcť ježibabu. Svojim rodičom ukázali, čo sa už v škole naučili. Po 

prekonaní všetkých prekážok ich pani zástupkyňa Melikantová pasovala za žiakov našej školy. 

Nakoniec zložili pred deviatakmi sľub. 

 
24. novembra 2017 navštívili žiaci 6.-8. 

ročníka naše hlavné mesto.  

V Inchebe si prezreli veľmi hodnotnú 

výstavu o ľudskom tele BODY THE EX-

HIBITION, ukážky pokusov zo sveta 

fyziky AURÉLIUM a tiež Slovenské ná-

rodné múzeum. 

Vrátili sa obohatení o množstvo zážitkov 

a nových poznatkov z oblasti biológie, 

fyziky a niektorí sa zahrali aj na nákup-

ných maniakov v obchodnom centre.  

Imatrikulácia prvákov 

Exkurzia do Bratislavy 
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Žiaci 6. a 7. ročníka sa zapojili do projektu Drogy? Tie nie sú pre mňa... 

Cieľom projektu je formou besied, prednášok a aktivít formovať zdravý životný štýl mladej 

generácie a viesť ich k zodpovednému rozhodovaniu sa v situáciách, kedy sú vystavení  tlaku 

skupiny alebo vonkajšieho prostredia. Aktivity žiakov zaujali, mali záujem o informácie, kto-

ré získali od lektorov z mestskej polície, PZ SR, a od peer aktivistov OZ Mladí ľudia a život. 

Veľký ohlas mal aj workshop Street Dance. Žiaci sa naučili niektoré tanečné kroky. Ich úlo-

hou bolo nacvičiť si krátky tanec, s ktorým sa predstavili na záverečnom súťažnom podujatí. 

Drogy? Tie nie sú pre mňa... 

Projekt "Drogy? Tie nie sú pre mňa" vyvrcholil taneč-

nou súťažou. Dievčatá Tamara Ružbacká, Petra Filipová 

(VI.A), Ema Kršjaková, Lucia Mroceková, Natália Omas-

tová, Katarína Pjonteková, Eliška Hanzoková (VII.A), An-

drea Takáčová, Romana Pechová, Veronika Pechová 

(VII.B), vytancovali v silnej konkurencii krásne 1. miesto. 

Získali nielen pohár, ale aj 150 eur na nákup športových 

pomôcok. Vďaka patrí Nine Hamrákovej (VIII.B) a Zoji 

Iľašovej (VIII.A) za choreografiu a trpezlivosť pri ná-

cvikoch. 

iBOBOR 
V roku 2004 založila prof. V. Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný 

a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras, po slovensky Informatický bobor, alebo inak aj iBOBOR. 

Úspešná súťaž sa rozšírila do mnohých ďalších krajín. V tomto roku sa do súťaže zapojilo viac ako 270 žiakov 

našej školy. 

Najúspešnejší žiaci: 

Pripravili dievčatá zo VI.A 

Drobci (2. – 3. roč.)  

David Sokolský, II. A 

Liliana Gardošová, III. B 

Kristián Kresťanko, II.A 

Bobríci (4. a 5. ročník)  

Nina Maximová, IV.A  

Benjamíni (6. a 7. ročník) 

Marek Topoli, Lukáš Kopčay, VII. A 

Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ) 

Patrik Pavlanský, VIII.A 

René Kaňuk, VIII.A 

Viktória Fiedlerová, IX.B 
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DO KNIŽNICE CHODÍM RÁD, 

KNIŽKA JE MÔJ KAMARÁT  

V rámci „ Týždňa zdravia“ sa rozhodli 

v I.B triede posilniť svoje zdravie 

vitamínmi. P. uč. Ondášová v mixéri 

pripravila ovocné, či zeleninové smo-

othie, ktoré dennodenne po celý týž-

deň popíjali. A tak v ich triede rozvo-

niavala  mrkva, cvikla, špenát, banán, 

mandarínka a ďalšie druhy ovocia. 

Rozhodli sa po celý rok v škole sús-

trediť na svoj chrup a pravidelne po 

desiatovej a obedňajšej prestávke v 

ŠKD umývať zúbky. 

Mesiac október je mesiacom, kedy 

vzdávame o čosi viac úcty starým 

ľuďom. Nebolo to inak ani medzi žiak-

mi  I.B triedy. Spolu s p. uč. Ondášovou 

sa rozhodli  pozvať svojich starých 

rodičov do školy, aby im ukázali, čo sa 

za ten krátky čas v škole naučili. Svoje 

babky a dedkov posadili do lavíc 

a predviedli sa pásmom básní, piesní, 

písali a poznávali hlásky, písmenká, po-

čítali. Z písania vyskúšali aj starých 

rodičov a na záver spoločne vytvorili 

obrázok vtáčika. 

Vyhodnotenie výtvarnej súťa-

že žiakov  mladšieho školské-

ho veku a vernisáž k 65. výro-

čiu založenia Spišskej knižni-

ce. Z našej školy sa zúčastnili 

Ema Felberová, Liliana Ďor-

ďová (II.A), Tamara Goleňová 

(III.A), Ema Tökölyová 

(IV.A). Ich práce môžete ob-

divovať na výstave v knižnici 

na námestí. 

Misia modrá planéta 

Žiaci II.A sa pod vedením p. uč. 

Melegovej  zapojili do projektu 

enviromentálnej výchovy "Misia 

modrá planéta". Budovali základ-

ňu modrej planéty, plnili rôzne 

enviromentálne úlohy. Ich výsled-

nú prácu si môžete pozrieť          

v priestoroch našej školy alebo 

 h tt p : //m is i a . ko zm i x . sk /

vystupy/?pptx=Melegova_145 

Aj babka a dedko chodili 
do školy  

Týždeň zdravia 

Za tajomstvami stredovekej 

Levoče 

Tretiu novembrovú sobotu členovia turis-

tického krúžku domáce práce vymenili za 

návštevu budovy historickej radnice 

v Levoči. Prezreli si stálu expozíciu, 

dozvedeli sa čo to o povestnej Levočskej 

bielej panej, aj o tom, ako sa žilo v tomto 

meste pred dávnymi storočiami. Po-

niektorí si oprášili vedomosti z hodín de-

jepisu, tí mladší sa dozvedeli niečo, čo sa 

ešte len budú učiť. Videli miestnosť no-

tára, v tej dobe váženého človeka, 

pretože vedel čítať a písať. Mohli vidieť 

aj zborník mestských zákonov, ktoré sú 

via-azané v psej koži. A dozvedeli sa aj 

o tajomnom symbole Levoče – mušliach, 

ktorými si vtedajší mešťania zdobili domy.  

V jeden decembrový piatok poobede sa 

žiaci turistického krúžku vybrali do 

blízkeho Popradu, pozrieť sa na Via-

nočný trh a ochutnať vianočné dobroty. 

Zvyčajne cestujú rýchlikom, no nakoľko 

je Poprad dosť blízko, rozhodli sa ten-

tokrát pre osobný vlak, kde mali 

možnosť zažiť pravú piatkovú tlačenicu 

pred blí- žiacim sa víkendom. Rozchod si 

dali pred bránou vianočných trhov, kde 

si nakúpili aj vianočné darčeky. Viacerí 

sa pokúšali odfotiť krásnu vianočnú 

výzdobu. Popradčania tvrdia, že naj-

krajšiu na Slovensku. Nech posúdi každý 

sám. 

Vianočný Poprad 

http://misia.kozmix.sk/vystupy/?pptx=Melegova_145
http://misia.kozmix.sk/vystupy/?pptx=Melegova_145
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  Matematická Pytagoriáda  
školské kolo 

Florbal 

V dňoch 28. – 29.11. sa usku-

točnili okresné majstrovstvá 

vo florbale.  Družstvo diev-

čat v zložení Lucia Filipová, 

Tamara Jarembáková, Lenka 

Lišková z IX.A, Tatiana Ja-

kubeková, Ema Tökölyová, 

Zdenka Marcinová z IX.B, 

N a t á l i a  P l e n c n e r o v á 

z VIII.A, Natália Pokutová 

z VIII.B a Eliška Hanzoková 

zo VII.A obsadilo 3. miesto. 

Družstvo chlapcov v zložení Pavol 

Čech zo VI.A, Martin Šuty, Kris-

tián Hyroš zo VII. A, Matúš Hadu-

šovský, Marián Jančura, Maximi-

lián Truhan z VIII. A, Matej 

Grec, Daniel Omasta, Erik Grič, 

Erik Slezák, Samuel Sopkovič 

z IX.A, Matej Ondas z IX.B obsa-

dilo 1. miesto na okresných maj-

strovstvách.  

Chlapci úspešne reprezentovali náš 

okres na krajských majstrov-

stvách v Michalovciach a obsadili 

veľmi pekné 2. miesto. 

Mikuláš 

Opäť k nám zavítal a všet-

kých potešil 6. decembra Mi-

kuláš spolu so svojimi pomoc-

níkmi čertami a anjelmi. Ako 

každý rok priniesol darčeky, 

zistil, kto poslúchal, za pek-

nú básničku, či pesničku od-

menil deti sladkými dobrota-

mi. A my sa tešíme, keďže       

o rok príde zas a poteší nás.  

13.- 14. 12. 2017 si šikovní matematici 

opäť zmerali svoje sily. Tí najšikovnejší 

nielen správne počítali, ale zároveň boli aj 

najrýchlejší. Úspešnými riešiteľmi sa stali: 

4. ročník: Nina Maximová, IV. A 

                 Nina Tökölyová, IV. A 

  Tadeáš Labuda, IV. A 

  Samuel Špirko, IV. A 

  Alexandra Hudáčeková, IV. A 

5. ročník: Lukáš Felber, V. B 

  Sebastián Bratek, V. D 

  Tamara Vilkovská, V. A 

  Sebastián Kurilla, V. D 

  Viktor  Ferenc, V. D 

6. ročník: Michal Frankovič, VI. A 

7. ročník: Matej Slivka, VII. A 

V decembri súťažili aj mladí geografi. 

Súťaž preverila nielen ich teoretické, 

ale aj praktické znalosti z geografie a 

tiež ich orientáciu v mape. Najviac sa 

darilo: 

Kategória G:  

1. Lukáš Felber, V. B 

2. Sebastián Bratek, V. D 

3. Nikola Hurtuková, V. B 

Kategória F:  

1. Ema Kršjaková, VII. A 

2. Adam Kopčay, VII. A 

3. Matej Slivka, VII. A 

Kategória E:  

1. Peter Miklas, IX. B 

2. Oliver Kršjak, IX. A 

3. Nina Hamráková, VIII. B 

Geografická olympiáda 
školské kolo 

Florbal Dental Alarm 

Cieľom programu je naučiť žiakov 1.- 4. 

ročníka, ako sa o zuby správne starať 

a vytvoriť si návyk na správne 

a pravidelné čistenie zubov a tým  dbať 

o svoje ústne zdravie. Dvojica  študen-

tov zubného lekárstva z Košíc počas 

štyroch školení vysvetlila žiakom témy:   

HYGIENA, ANATÓMIA, VÝŽI-

VA,PATOGENITA. Deti sa do proble-

matiky vracajú priebežne počas celého 

roka. Okrem teoretických vedomostí sa 

každý žiak  naučil a prakticky vyskúšal 

správnu techniku čistenia zubov. Každé 

dieťa dostalo balíček s omaľovánkou, 

pexesom, nálepkami so zubnou temati-

kou, pohárikom  a dvoma zubnými kefka-

mi, z ktorých jedna je určená na čiste-

nie zúbkov v škole a druhú si vezme 

dieťa na čistenie domov.  

   Pripravili baby zo VI.A 
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Ahojte priaznivci Zelenej školy! 

Kalendárny rok sa nám chýli ku koncu, ale my sme nele-

nili a uskutočnili pár aktivít. 

Naša škola bola úspešne vybratá spomedzi dvesto 

škôl do projektu Eko Alarm. Cieľom projektu je za-

vedenie komplexného systému zberu triedeného od-

padu na slovenských materských, základných a 

stredných školách. 

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o., zástupca značky 

CURAPROX spojila občianske združenia Živica, Priatelia Zeme – SPZ, Inštitút cirkulár-

nej ekonomiky a Nadáciu Ekopolis. Spoločnými silami plánujú prispieť k riešeniu proble-

matiky odpadov na Slovensku, ktoré končia väčšinou na skládkach, kde sa budú rozkla-

dať stovky rokov. Eko Alarm má ambíciu zmeniť pohľad a prístup ľudí k odpadu na ce-

lom Slovensku. Deti a mladí ľudia sa naučia správne triediť odpad a tento dobrý zvyk 

následne prenesú domov do svojich rodín. Zároveň sa v našej škole zbierajú aj staré ne-

potrebné zubné kefky, ktoré žiaci môžu odovzdať svojej pani učiteľke. 

1. decembra 2017 si žiačky Michaela, Kovárová, Viktória Biľová z 8. A a Ema Kršjaková 

zo 7. A  pripravili pre žiakov 3. a 4. ročníka zaujímavé podujatie Ako využívať slnečnú 

energiu. Mladší žiaci sa dozvedeli veľa poznatkov o Slnku, ale aj ako môžu ľudia  využiť 

tento nevyčerpateľný zdroj energie. Na záver pripravili kvíz, kde víťazná  skupina zís-

kala sladkú odmenu. 

Niektorí naši čitatelia boli ochotní podeliť sa s nami s vianočnými či novoročnými vinšami: 

S. Felberová, II. A: Do nového roka prajem všetkým, aby boli šťastní, zdraví a aby 

sa mali radi. 

N. Muránska, I. B: Prajem šťastie, zdravie, aby sa všetkým darilo v práci a kama-

ráti nech sa majú radi. 

Z. Mišlanová, III. B: Želám všetkým ľuďom Šťastný nový rok 2018. 

D. Buzíková, III. B: Všetkým želám, aby boli šťastní a zdraví  v roku 2018. 

P. uč. Ondášová: Všetkým kolegyniam, kolegom, vedeniu a nepedagogickým pracovníkom našej školy 

prajem, aby ste sviatky vianočné prežili v radosti, láske a svornosti. 

L. Jendralová, VI. A: Ľuďom, ktorí pri mne stoja a pomáhajú mi, prajem všetko dob-

ré, veľa lásky  a zdravia. 

P. Filipová, VI. A: Prajem svojej rodine príjemné sviatky, veľa darčekov a hlavne veľa 

šťastia, zdravia a lásky. 

Najkrajšie darčeky, tie nie sú v škatuliach, sú ukryté tam, niekde v hĺbke, v nás. 

Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má veľmi rád. Krás-

ne Vianoce. Šťastný nový rok praje M. Mlynarčíková 

kolégium Zelenej školy 

 



15 

 

Hádanka 

Som veľký, môžem byť aj malý. 

Môžem mať dve ruky, ale aj jednu. 

Stále som od uhlia a milujem mrkvu. 

Rád mám poriadok, preto mi musíš dať metlu. 

Ja vždy varím, ale všetko naopak. 

Túto vetu si zapamätaj: Mňa nikdy nepostavíš v lete, ani v jari!  

Kto som? 

 

 K. Szuperáková, L. Jendralová, VI. A 

    P. Filipová, VI. A 

darček, Ježiško, koláče,med, medovník,  

rok,ryba, sneh, stromček,večera,  

Vianoce, vločka 

 

               

                

             

               

                 

              

               

Vianočná.......(jedlo) 

6.12. 

Ročné obdobie 

Začiatok a ... 

Sú pod ním darčeky 

Odlietajú do teplých krajín 

Prespí celú zimu v brlohu 

K  . Szuperáková, VI. A 

            

            

           

             

               

              

            

H2O 

Ročné obdobie 

Zamrznutá voda 

Jazdia iba na snehu 

Potreby hokejistu 

Visí zo strechy v zime 

Biela pokrývka 

         T. Gregorová, VI. A 
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Čo Vás čaká? 

 Vianočné prázdniny 

 Darčeky 

 Veľa učenia, skúšania, písomky, 

polročné prázdniny, lyžiarak!!! Komenského 2 

052 05 Spišská Nová Ves 

Web: www.zskomensn.sk  

Svoje nápady, názory a podnety 

posielajte na: 

VYDALI MLADÍ 

NOVINÁRI  

novinyskoloviny

@gmail.com 

Šéfredaktorka:  Tamara Ružbacká 

Predseda redakčnej rady: Karolína Augustiňáková 

Redakčná rada: 

Z. Iľašová, M. Kovárová, V. Jendrálová, E. Kršjaková, L. Mroceková, N. Omastová, 

V. Vozáriková, A. Kopčay, L. Kopčay, P. Filipová, K. Bakošová, E. Hnatkovičová,     

T. Gregorová,  L. Jendralová, K. Szuperáková, A. Fabianová 

p. uč. Romanová 

Čo nabudúce? 

 Brankári v akcii 

 Valentín 

 Jar 

 Aktuality zo života školy 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

Naše naj-
novšie číslo si mô-

žete prečítať na 
webovej stránke 
školy, ako aj na na-
šej nástenke pri 

zborovni. 

L. Jendralová, VI. A 

  


