
  

Prinášame vám 
ďalšie číslo škol-
ského časopisu, 
tentokrát  s via-

nočnou tematikou. 

Špeciálne sme si 
pripravili rozhovor 
s dvomi učiteľmi a 

rozprávkový kvíz. 

Keďţe onedlho 
budú Vianoce, ţelá-
me vám príjemné 
preţitie vianoč-
ných sviatkov a 

šťastný nový rok. 

Vianočné Školoviny sú tu... 

VIANOCE 
 

Vianoce sú veľký deň, 

čo ja robiť budem len? 

 

Ozdobím si stromček krásny, 

O darčekoch budem básniť. 

 

Kapustnice najem sa 

A pod stromček vrátim sa! 

 

Kamila Plačková, V.A 

Naša redakčná rada 

 

November — 

december 2016 

Ročník II, 

Číslo 2 

Vianočné symboly 2 

Kvíz 3 

Rozhovor 4 

Súťaž 7 

Školské akcie 8 

Zelená škola 10 

Zabavme sa... 11 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Mladí novinári  

Základná škola  

Komenského 2 

Spišská Nová Ves  

Kristína Szuperáková, V.A 
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Symboly Vianoc 

Tamara Ružbacká, V.A 

Rozpoľovanie  jablka  
Hneď po večeri bývalo zvykom rozkrojiť jablko a podľa tvaru jadrovníka predpovedať prítomným 
ich osud. Ak mal jadrovník rozkrojeného jablka tvar hviezdy, očakávalo sa v rodine šťastie a ma-

jetok, ak mal tvar kríža, dala sa očakávať choroba, ba aj smrť. 
 

Lodičky zo škrupiniek 
Zo škrupiniek a sviečok  urobte lodičky. Pustite ich na vodu napr. v umývadle . Legenda hovorí, 
že ten, komu vydrží lodička dlho svietiť, môže sa tešiť na dlhý život. Tomu, komu sa potopí, už 

vraj mnoho času nezostáva. 
 

Oplátky 
Okrúhle oplátky podobne ako vianočné gule mali symbolizovať Slnko, ktoré sa narodilo. Aby 

vám priniesli zdravie, jedzte ich s medom a cesnakom. 
 

Vianočný stromček 
Ako súčasť oslavy vianočných sviatkov sa spája s rodinným kruhom už od 16. storočia v Alsa-

sku. Do kresťanských tradícií sa postupne dostal v priebehu 19. storočia. 
 

Škrupina z kapra 
Ide o tradíciu, ktorá sa k nám dostala z pohanských kultov. Kto chce mať veľa peňazí, mal by si 

schovať šupinu z kapra, najlepšie do peňaženky. 
 

Orechy 
Hádzali sa do studne, aby nevyschla a bol dostatok vody po celý rok. Každý člen rodiny  mal 

rozlúsknuť jeden orech. Zdravé jadro v škrupine znamenalo, že bude zdravý po celý rok. 
 

Cesnak 
Aby neprišli zlí duchovia, museli sa ním natrieť všetky zámky na dverách bytu, maštale, ale aj 

všetky závory na chlievoch. To preto, aby kravy nestratili mlieko. 
 

Šošovica 

Bola symbolom hojnosti a bohatej úrody. 
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Správne odpovede: 

1.C, 2.B, 3.D, 4.A, 5.B, 6.A, 7.D, 8.A, 9.C, 10.B, 11.D, 12.A, 13.B, 14.A, 15.B, 16.C, 17.C, 18.D,  19.B, 20.A, 21.C 

1. V akom roku mal 
premiéru film Perin-

baba? 

a) 1980 

b)1990 

c)1985 

d)1991 

 

2. Kto naspieval pie-
seň Tri oriešky pre 

Popolušku? 

a) Peter Cmorík 

b) Iveta Bartošová 

c) Eva Máziková 

d) Marika Gombitová 

 

3. Ako sa volá hlavná 
postava filmu Sám 

doma? 

a) Chris 

b) John 

c) Daniel 

d) Kevin 

 

4. Z akej krajiny pô-
vodne pochádza Mrá-

zik? 

a) Rusko 

b) Ukrajina 

c) Česko 

d) Slovensko 

 

5. Aké priezvisko mala 
rodina z filmu Sám 

doma? 

a) McCartney 

b) McCalister 

c) McQueen 

d) McDonald 

 

6. Ako sa volala Popo-
luškina nevlastná ses-

tra? 

a) Dora 

b) Nora 

c) Lora 

d) Zora 

 

7. Ako sa volá batoľa 
z filmu S tebou mně 

baví svět? 

a) Dášenka 

b) Kačenka 

c) Bertík 

d) Matýsek 

 

8. Ako sa volal chla-
pec, ktorý stvárnil 
postavu Vaška vo fil-
me Ako vytrhnúť veľ-

rybe stoličku? 

a) Tomáš Holý 

b) Ján Holý 

c) Michal Holý 

d) Petr Holý 

 

9. Akému športu sa 
v e n o v a l i  V a š e k 

s otcom? 

a) plávanie 

b) lyžovanie 

c) horolezectvo 

d) hokej 

 

10. Ktoré zvieratá 
tvoria hlavné postavy 

filmu Happy Feet? 

a) veveričky 

b) tučniaky 

c) medvede 

d) líšky 

 

11. Ako sa volala prin-
cezná, ktorá nosila 

zlatú hviezdu na čele? 

a) Krasomila 

b) Radomila 

c) Milena 

d) Lada 

 

12. Ako sa volali hlav-
n é  p o s t a v y 
z rozprávky Pyšná 

princezná?  

a) Krasomila a Miroslav 

b) Raduz a Mahuliena 

c) Nastenka a Ivan 

d) Ivica a Dobromil 

13. Prečo bol Kevin   

„ Sám doma “ ? 

a) Zabudli ho na letisku. 

b) Zavreli ho do hornej 

izby, zaspali a zabudli ho. 

c) Za trest ho nechali 

doma. 

d) Zaspali a zabudli ho. 

 

14. Aká je jedna 
z najznámejších viet 
z filmu S tebou mně 

baví svět ? 

a) Matýsek se posral. 

b) Tati, já chci domů. 

c) Nie, nie, ja nemusím, ja 

už ho vidím. 

d) Dášenka sa posrala. 

 

15. Ako odpovedala 
Marfa na otázku 
Mrázika  „Teplo ti je, 

dievčatko, teplo?“ 

a) Teplo, teplo 

b) A čo Ti šije, hlupák  

starý? 

c) A hádam nevidíš ? 

d)Zima, zima, veľká zima 

 

16. Čo ukrývali Popo-

luškine tri oriešky? 

a) pyžamo, kostým 

a svadobné šaty 

b) šaty na ples, svadobné 

šaty a spoločenské šaty 

c) poľovnícke oblečenie, 
svadobné šaty a šaty na 

ples 

d) pyžamo, poľovnícke 

oblečenie a šaty na ples 

 

17. Sestra Marfy 
v Mrázikovi sa vola-

la ? 

a) Anastázia 

b) Maša 

c) Nástenka 

d) Natália 

 

18. Čo  vyhlásila prin-
cezná Helena vo filme 
Šialene smutná prin-

cezná? 

a) Kto si ma chce vziať, 
musí ma najprv rozpla-

kať. 

b) Vezmem si len toho, 
ktorý mi donesie čiernu 

ružu. 

c) Kto si ma chce vziať, 

tak ma musí najprv zabiť. 

d) Vezmem si len toho, 

kto ma rozosmeje. 

 

19. Ako sa volala naj-
mladšia dcéra kráľa 
vo filme Soľ nad zla-

to? 

a) Libuša 

b) Maruška 

c) Martinka 

d) Kajka 

 

20. O čo sa starala 

Perinbaba ? 

a) o sneh, Jakuba 

a Alžbetku 

b) o dážď, Michala 

a Ivetu 

c) o sneh, Lukáša 

a Adama 

d) o slnko, Kristiána 

a Slávku 

 

21. Za čo sa prezlie-
kol kráľ vo filme Pyš-

ná princezná ? 

a) za kuchára 

b) za komorníka 

c) za záhradníka 

d) za dvorného šaša 

 

 

 

 

 

Dievčatá zo VI.A 

Rozprávkové Vianoce 
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Dnes sme sa za vás opýtali našich obľúbených učiteľov telesnej výchovy, bratov Ľubomíra a Ivana Jetšovcov, ktorí na našej škole 
pôsobili nielen ako učitelia, ale aj tréneri v športových hokejových triedach. 

 

Ktorý z vás učí dlhšie v tejto škole? A koľko rokov? 

Ľ : Dlhšie učím ja, od roku 1981, čiţe 35 rokov. 

 

Vieme, že ste trénovali hokejové triedy. Na ktorých hokejistov/hokejistky si pamätáte ? 

Ľ : Z hokejistov sú to M. Sersen, L. Novák, F. Koky, R. Rapáč a bratia Hudáčkovci. Z dievčat to bola L. 
Sroková a V. Maskaľová . Pamätám sa skoro na všetkých, ale títo to dotiahli v hokeji najďalej. 

I : Za 27 rokov trénovania som spoznal veľa hráčov a väčšinu si pamätám. Z tohto počtu si rád spomínam aj 
na tých, ktorí v hokeji veľa nedosiahli. Z hokejistov sú to P. Gurčík, A. Lapšanský, A. Jánošík, L. Vartovník. 

 

Mysleli ste si už vtedy, že budú hrať za reprezentáciu alebo že to s hokejom tak ďaleko dotiahnu? 

Ľ : O Sersenovi som bol presvedčený, ţe bude výborný hokejista, pretoţe aj keď nebol výrazný talent, všetko 
robil na 110 percent. Libor Hudáček mal talent od Boha, napriek útlej postave sa vďaka šikovnosti vedel 
presadiť. Julo to mal najťaţšie, lebo chytať môţe len jeden a vo veľkej konkurencií sa vedel presadiť 
poctivým trénovaním .     

I : O A. Jánošíkovi som nepochyboval. Má talent a 100 percentný prístup k tréningom. Hokej je jeho ţivotom. 
Len váţne zranenie ho mohlo zastaviť. Som rád, ţe sa tak nestalo a jeho kariéra úspešne pokračuje. 

 

Hrali ste aj vy niekedy hokej?  

Ľ : Hokej som hrával od 10 rokov v SNV a v Prešove, po tridsiatke som sa venoval uţ iba trénovaniu. 

I : V mládeţníckych kategóriách som hrával za SNV. 

 

Odkedy ste chceli byť hokejovým trénerom ? 

Ľ :  Keďţe som sa roky venoval hokeju, bolo prirodzené, ţe po ukončení hráčskej kariéry som začal trénovať 
v športových triedach a vydrţalo mi to aţ do dnes. 

 

Odkedy ste začali trénerskú kariéru ? 

I : Trénovať hokej som začal hneď po skončení VŠ. 

 

Chceli ste byť aj niečo iné ako učitelia a hokejoví tréneri ? 

Ľ : Bol som športovo zaloţený a okrem hokeja som hrával aj hádzanú a futbal - futbal s terajším 
reprezentačným trénerom J. Kozákom, preto som sa na gymnáziu rozhodol, ţe chcem vyštudovať telesnú 
výchovu. 

I : Otec bol telocvikár a doma bol šport témou č.1. Preto sme mali k učiteľstvu, konkrétne k telesnej výchove 
a hokeju veľmi blízko. 

 

Keďže sa blížia Vianoce a Nový rok, čo by ste popriali bývalým žiakom, terajším žiakom, učiteľom ? 

Ľ : V prvom rade je zdravie, športovcom chuť do trénovania, lebo len tak sa môţu zlepšovať a učiteľom aj 
pevné nervy a vyššie platy. 

I : Veľa zdravia a pohody. Hokejistom úspešné zápasy a učiteľom viac usilovných ţiakov. 

Ďakujeme za rozhovor  

Alexandra Maskaľová, Dominika Kováčová, IX.A 

ROZHOVOR S NAŠIMI UČITEĽMI 
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Zoja Iľašová, VII.A 

Kamila Plačková, V.A 

Vianočné čaro 
Vianoce. Čas, keď deti dostávajú pod stromček darčeky. 
Každé dieťa túži mať pod stromčekom  nejakú obľúbenú 
hračku. No každý nemá to šťastie. Poviem vám príbeh o 

jednom dievčatku, ktoré nemalo to šťastie. 

Raz, keď boli Vianoce, vyšlo dievčatko na povalu a počulo 
tam čudné zvuky. Vychádzali zo škatule. Spýtalo sa: „Kto 
je tam?“. Ale nikto neodpovedal. A ešte raz sa spytuje: 
„Kto je tam?“ Teraz sa otvorila škatuľa a vystrčili sa z nej 

parohy. 

Dievčatko sa zľaklo. Potom nasledovala hlava. Dievčatko 
skoro vyskočilo z kože. Našťastie to bolo zvieratko nie 
hocijaké, ale čarovné. Dievčatko sa opýtalo: „Ako sa vo-
láš?“ „Ja sa volám, prosím pekne, Sobík Cestovateľ, ktorý 

cestuje celý život“. 

Počul som, že pochádzaš z chudobnej rodiny, tak som Ti 
prišiel pomôcť. Keď odídem, trikrát zaklop na túto ška-
tuľku a potom uvidíš!“ Sobík Cestovateľ zmizol 
a dievčatko poslúchlo jeho radu. Keď otvorilo škatuľu, 
uvidelo hračky, veľmi sa zaradovalo a s veľkou radosťou 
zišlo dole do izbičky. „Máme hračky, máme hračky!“ 
Mamka tomu nechcela veriť a ani ocko. Vyšli hore 
a spolu sa radovali. Viete ako to dopadlo? Žili šťastne, až 

kým nepomreli. 

 Kristína Szuperáková, V.A 
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Dňa 10.11.2016 sa uskutočnil 12.ročník benefičného koncertu Deti 
mestu 2016. Tento rok na tému Zvuky mesta SNV.  Osem základných 
škôl, ZUŠ a Centrum voľného času pripravilo 90-minútový program. 
Na uţ tradičnom kultúrnom podujatí chlapci a dievčatá predviedli 
spev, tanec a ukáţky športovej šikovnosti.  

Súčasne prebiehala výtvarná súťaţ, do ktorej sa zapojili aj naši ţiaci.  

Kišidai, Hyroš, VII.A Kristína Maránska, VII.B 

Víťazná práca, Viktória Gavláková, IX.A Kristína Szuperáková, V.A 

Laura Jendrálová, V.A Nina Hamráková, VII.B 
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Súťaž o žolíka!!! 
 vyber si vianočnú postavičku, ktorá sa ti najviac páči 

 na lístoček napíš A, B , C alebo D, tvoje meno, priezvisko a triedu 

 vhoď lístok do 15.1.2017 do schránky pri zborovni školy 

 meno výhercu, ktorý obdrží žolíka a bude oslobodený od skúšania, sa dozvieš v nasledujúcom čísle náš-
ho časopisu  

Ingrediencie: 

6 lyžíc medu a 2 lyžičky sódy bikarbóny večer pred pečením 
zmiešať a nechať stáť 

1 kg hladkej múky 
400g práškového cukru 
1 lyžica tlčených klinčekov, 1 lyžica mletej škorice  
(ja dávam perníkové korenie, kde je všetko) 
6 vajec 
250g tuku 

 

Postup: 

Múku, práškový cukor a perníkové korenie preosejeme a spolu pre-
miešame. Do tejto zmesi pridáme med so sódou bikarbónou, 6 
vajec a 250g tuku (Palmarín, Hera). Vypracujeme cesto, vyvaľká-
me ho na 0,5 cm a vykrajujeme medovníčky. Po upečení potiera-
me žĺtkom. Bielok použijeme na zdobenie v pomere 1 vyšľahané 

bielko/ 150g preosiateho práškového cukru. 

 

Prajem dobrú chuť  

A B C D 

D.Kováčová, A. Maskaľová, IX.A 
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Aj tento rok k nám do školy zavítal Mikuláš so 
svojimi pomocníkmi. Ţiaci spievali, recitovali, 
tancovali a on sa im odmenil sladkou odmenou. 

Privítanie Mikuláša  

          I Bobor 

Od stredy 9.11.2016 do piatka 11.11.2016 sa ţiaci 3. aţ 
9. ročníka našej školy zapojili do medzinárodnej 
informatickej súťaţe iBobor. Ţiaľ, z dvoch dní, kedy 
mal súťaţiť druhý stupeň, bol iba jeden, nakoľko v 
najsilnejšej kategórii, t.j. Benjamíny, ktorú predstavujú 
ţiaci 5., 6, a 7. ročníka, v rovnakom čase súťaţilo aţ    
18 203 ţiakov a preto  sa  podarilo zhodiť server a 
musel byť vypísaný náhradný termín. Z tých, čo súťaţou 
prešli bez technických problémov, sa najviac darilo 
ţiačke VIII.B Eme Tökölyovej. 

Medzi 55 žiakmi tretieho a štvrtého ročníka našej 
školy najviac bodov získali:. 

1. miesto: Tadeáš Labuda III.A          88 bodov 

2. miesto:  Lukáš Felber  IV.B            76 bodov 

3. miesto:  Róbert Kubinec IV.A          68 bodov 

             Dominika Fabiánová III.A     68 bodov 

 

V dňoch 8. a 9. novembra 2016 sa uskutočnila na tzv. certifikač-
ných ZŠ generálna skúška elektronickej formy Testovania 5-
2016. U nás testovanie prebehlo 8.11.2016. Celkovo 20 piatakov si 
mohlo vopred precvičiť testy z matematiky a slovenského jazyka v 
elektronickom prostredí. 
Testovanie ţiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa 
uskutočnilo  23. novembra 2016 na všetkých základných školách 
Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a 
literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnili 
ţiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, okrem ţiakov vzdelávaných podľa vzde-
lávacích programov pre ţiakov s mentálnym postihnutím. 
Ţiaci, ktorí si  zvolili  elektronickú formu testovania,  sa výsledky 
testovania dozvedeli okamţite.  

Testovanie T5– 2016 Turistický krúžok  

na vianočných trhoch 
 

Dňa 9.12.2016 turistický krúţok so ţiakmi 6., 
8. a 9. ročníka navštívil  Vianočné trhy v Po-
prade. Po prejdení trhov sa ţiaci mohli ísť 
zohriať a nakúpiť vianočné darčeky do ná-
kupného centra Forum. Tu si mali moţnosť 
prezrieť LEGO výstavu. Spokojní sa vrátili 
domov.  
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112 - výtvarná súťaž, 

školské kolo 

Deň študenstva 
Krajské majstrovstvá 

vo florbale 

Dental Alarm GUS - hlina 

Prostredníctvom občianskeho zdruţe-
nia  Zdravé  ďasná sa ţiaci školského 
klubu  pod vedením  p. vych. Ondášovej 
zapojili do osvetového programu Dental 
Alarm. Jeho cieľom je zlepšiť stav ústne-
ho zdravia detí na Slovensku a vytvoriť 
v nich návyk  na správne a pravidelné 
čistenie zúbkov. 

Naši ţiaci absolvovali prvé školenie 
na tému  Hygiena, kde sa oboznámili 
s detským chrupom  a príčinami kazivosti 
zúbkov. Prakticky si ukázali  a vyskúšali, 
ako správne čistiť zúbky zubnou kefkou. 

″Záchranár civilnej ochrany – môj 
kamarát″ je téma výtvarnej súťa-
ţe  Ochranárik čísla tiesňového volania 112 
a civilnej ochrany, ktorú uţ po štvrtý rok 
organizuje sekcia krízového riadenia 
v spolupráci s okresnými úradmi. Cieľom 
súťaţe bolo priblíţiť deťom hravou formou 
tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie 
s jednotným európskym číslom tiesňového 
volania 112 s moţnosťou ich ďalšieho 
vyuţitia v rámci osvety a propagácie. Do 
tejto súťaţe sa zapojili ţiaci 1.B triedy pod 
vedením p. uč. M. Dugasovej.  

1.miesto: Oliver Lányi 

2.miesto: Eliška Kišidaiová 

3.miesto: Kevin Sidor 

Naši prváci navštívili Galériu umelcov 
Spiša, kde si prezreli výstavu  výtvar-
níka – keramikára Petra Smika. Ţiaci 
sa v krátkom videu dozvedeli základné 
informácie o autorovi a o jeho ceste za 
keramickou tvorbou, ktorú sprevádzali 
aj vytrvalosť, úsilie a skúsenosti.   
 
Malí výtvarníci sa veľmi tešili, keď 
dostali do rúk hlinu, s ktorou sa mohli 
hrať a tvoriť. Premietali hmotu na dar-
čeky pre svojich rodičov a súrodencov 
pod stromček alebo len tak z lásky.  

Matematická Pytago-

riáda– školské kolo 

Úspešní riešitelia: 

4.ročník:  

1. miesto  L. Felber IV.B 

5. ročník: 

1. miesto M. Frankovič, V.A 

2. miesto  K. Augustiňáková, V.B 

6. ročník: 

 1. miesto M. Topoli, VI.A 

 2. miesto M. Slivka, VI.A 

 3.miesto A. Kopčay, VI,A   

 4. miesto A. Takáčová, VI.B                 

 5. miesto S. Csóka, VI.B 

 6. miesto: E. Kršjaková, VI.A 

7. ročník: 

 1. miesto R. Kaňuk, VII.A 

 2. miesto D. Le Thanh, VII.A 

Všetkým blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov v okresnom kole. 

28.11.2016 sa druţstvo chlapcov  

v zloţení  Matej Ondas z VIII.B, Ivan 

Novák, Martin Kniţka, Olexiy Myklukha, 

Eugen Rabčan, Branislav Richnavský, 

Gabriel Olejník a Samuel Gonda  z IX.B 

zúčastnilo krajských majstrovstiev vo 

florbale v Košiciach. Chlapci obsadili    

1. miesto a budú našu školu reprezento-

vať na majstrovstvách  Slovenska 

v Trenčíne. 

Pri príleţitosti Dňa študentstva pani 

zástupkyňa primátora Mgr. Lea Greč-

ková  ocenila najúspešnejších ţiakov, 

ktorí reprezentovali Spišskú Novú 

Ves v krajských, celoslovenských 

a medzinárodných súťaţiach. Zo ţia-

kov našej školy si ocenenie prevzali 

Matej Slivka zo VI.A za 2. miesto 

v  kra jske j  súťaţ i  Čo vieš 

o hviezdach  a Matej Ondas 

z VIII.B  za 3. miesto v krajskom 

kole  vo florbale. Na úspechu  florba-

listov sa   podielali aj  M. Bača, S. Dţe-

renga, A. Klempár, V. Krempaský,    

P. Kresťanko, T. Ludányi, I. Novák,  

M. Petrek,  J. Slivka,    Š. Takáč. 
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Globálne varenie - kurz 
 
V rámci projektu Jedlá zmena  sa 
2.12.2016 na  našej škole uskutočnil 
kurz „Globálneho varenia“, ktorý je 
súčasťou  projektových aktivít. Kurz 
trval 120 min. a zúčastnilo sa ho 20 
osôb ( p. vedúca ŠJ, rodičia, starí ro-
dičia, ţiaci našej školy). Kurz lektoro-
vala p. Laura Martinková z PO. Cieľom 
kurzu  bolo priblíţiť témy o zodpoved-
nej spotrebe širšej školskej komunite 
prostredníctvom interaktívnych akti-
vít.  Pracovalo sa v skupinách. Hľadali 
sa odpovede na otázky: 
 
1.Koľko kilometrov precestujú potravi-
ny, kým sa dostanú na náš tanier? 
 
2.Prečo je dobré zamerať sa na lokál-
ne produkty? 
  
3.Ako súvisí naše stravovanie so ţivot-
mi ľudí na inom kontinente? 
 
4.Čo znamená zodpovedná spotreba? 
Odpovede boli veľmi zaujímavé, naj-
viac zaujala  soľ z Pakistanu, ktorá 
k nám cestuje 14 000 km.  

 

A tu sú reakcie po skončení kurzu: 
 
„Kedy bude ďalší kurz varenia?“ 
„Začnem hľadať predajcov potravín 
z nášho okolia. “ 
„Viac sa budem zaujímať o etickú, 
enviromentálnu a ekologickú stránku 
stravy.“ 
„Budem viac čítať zloţenie výrobkov 
a poviem o tom aj mamke.“ 
„Budem sa snaţiť nakupovať lepšie 
potraviny." 
„Cítim sa super, veľmi sa mi kurz 
páčil, pri nákupe budem pozerať  na 
viacero informácií.“ 
"Týmto sa Vám chcem poďakovať za pozvanie na kurz Globálneho 
varenia. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Dozvedeli sme sa veľa 
nových a uţitočných informácií, ktoré vyuţijem pri nakupovaní a prí-
prave zdravých jedál. Som vďačná, ţe som to mohla absolvovať spolu 
so svojím vnukom." 
"Som rada, ţe som si v dnešnej uponáhľanej dobe našla čas a prijala 
pozvanie na kurz Globálneho varenia. Kurz ako aj lektorka ma zaujali 
od prvej chvíle. Skvelo spracovaná téma, ktorá rozšírila vedomosti 
nielen deťom, ale aj dospelým. Oţivením boli aj aktivity počas kurzu 
(robenie vajíčkovej pomazánky), preto celý kurz mal dynamický cha-
rakter, nebol nudný, ale hlavne som sa dozvedela, čo vlastne Globálne 
stravovanie znamená. Musím priznať, ţe pri výbere potravín budem 
brať do úvahy aj 3E aspekty, o ktorých som vlastne ani netušila, ţe 
existujú. Veľká vďaka všetkým: organizátorovi, lektorke aj účastní-
kom. Prajem Vám v ďalšej práci veľa úspechov a hlavne ešte veľa 
takýchto zaujímavých a prínosných podujatí. S pozdravom p. Vantro-
bová"  
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Naše vedomosti  : 

Nie je rieka a predsa plynie. Čo je to? 

„Plyn.“ (čas) 

Číslo v príklade na sčítanie voláme 

„mäkčenec“. (sčítanec) 

Čo je to ovos? Je to také, ako ovocie. 

 

Povedali sme : 

Pôjdeme do  „divadidla“ (divadla). 

Pani učiteľka, môžem ísť na 

„vrece“ (WC)? 

Na cvičenie používame 

„žihadlo“ (švihadlo). 

Š S T R O M Č E K 

V C O N A I V Ť A 

O D M S T I E Z D 

K K A I M E L O R 

Š O A R K V I E P 

I L O K Č U O E J 

Ţ E S V Ä E L N T 

E D V L O Č K A Ý 

J A K A P O R S Š 

STROMČEK VLOČKA VIANOCE DARČEK  

JEŢIŠKO SANE KOLEDA MIKULÁŠ  

KAPOR IMELO      

H R A Č K Y S O B Y 

V Š A U T O T L A Č 

I D E A T P R Y M E 

E A D Y V C O M B N 

Z R A D L E M P U O 

D D R N A C R Ý L C 

Y M Č A K O S N E H 

O A E L D N Á R O D 

B Š K R D A E L O S 

A Ľ Ň Y E I M A C O 

L A K G S V E U R O 

HVIEZDY DARČEK BAMBULE OBAL PES  

MACO AUTO GYRLANDY DAR  HRAČKY 

EURO TLAČ  STROM IDEA  VIANOCE 

NÁROD LOS  MAŠĽA PC  NOC  

SOBY VLAK  SNEH OLYMP LAK  

1.                   

2.                   

3.                    

4.                       

5.                  

6.                

7.                

1.  padajú snehové...   

2. vianočná rastlina   

3. pod stromčekom sú ...  

4. vianočná polievka   

5. vianočná ryba    

6. vianočná pieseň TICHÁ ... 

7. jeme ho s oplátkou   

Kamila Plačková, V.A 

Lucia Mroceková, VI.A 

Kiara Bakošová, V.A 
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A čo nabudúce? 

Budúce číslo bude venované téme „Čo priniesla zima“.  

Taktiež vám prinesieme exkluzívny rozhovor s hokejo-

vým reprezentantom.  

A všade okolo nás bude láska... 

Komenského 2 

052 05 Spišská Nová Ves 

Web: www.zskomensn.sk  

Svoje nápady, názory a podnety 

posielajte na: 

VYDALI MLADÍ 

NOVINÁRI  

novinyskoloviny

@gmail.com 

Redakčná rada: 

D. Kováčová, A. Maskaľová, Z. Iľašová, V. Jendrálová, E. Kršjaková, L. Mro-
ceková, N. Omastová, V. Vozáriková, K. Bakošová, P. Filipová, L. Jendralová, 

K. Plačková, T. Ruţbacká, K. Szuperáková, M. Topoliová 

 

p. uč. Romanová, p. uč. Fabianová 

Čo nás čaká? 
 

 vianočné prázdniny 

 veľa učenia, pretoţe sa blíţi polročné vysvedčenie 

 ďalšie krátke prázdniny :-) 

 Valentín 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

Naše najnovšie číslo 
si môžete prečítať 
na webovej stránke 
školy, ako aj na na-
šej nástenke pri 

zborovni. 

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záložku 

 80% hlasujúcich rozhodlo o víťazstve záloţky B 

 Ţolíka vyhrávajú D. Kováčová a A. Maskaľová z IX.A 


