
  

 

Po dlhšej pauze sa 
Vám opäť hlásime 
z nášho časopisu 

ŠKOLOVINY. 

V tomto čísle sa 
budeme venovať 
tomu, čo sa udialo 
v minulom škol-
skom roku a pre-
dovšetkým našej 
40-ročnej osláven-

kyni. 

Vitajte opäť zo Školovín! 

Naša škola otvorila svo-
je brány 1. septembra 
1996. Na sídlisku s vyso-
kou populáciou  sa žiaci 
učili v dvojsmennej pre-
vádzke. Postupne boli 
vytvorené triedy so za-
meraním na ľadový ho-
kej a neskôr triedy s 
rozšíreným vyučovaním 

cudzích jazykov. 

Prvým riaditeľom školy 

bol pán Emil Samoľ.  

Počas jeho pôsobenia 
boli zástupcami Mgr. 
Rušin, PaedDr. Grecová 

a PaedDr. Rusnáková. 

Naša redakčná rada 

 

September —

október 2016 

Ročník II, 

Číslo I 

Narodeniny 2 

Kvíz 3 

Rozhovor 4 

Súťaž 7 

Školské akcie 8 

Zelená škola 10 

Zabavme sa... 11 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Čas presne vie čo chce 

Nedbá na nesplnené túžby 

Nanič sú prosby 

Len vymerať sa do životnej čaše 

vždy sa naplní 

Aj tak sa s ním púšťaš opreteky 

Víťaziť umom 

Prerážať hranicu jeho výsosti 

Vyhradiť si miesto v jeho histórii 

Si stále viac, ak láska vládne 

Pod slzou úprimnou mäknú aj kamene 

Pre dobro ži, má to cenu,  

Cit farbí návesť na zelenú. 

Ak vieš čo chceš si na ceste k cieľu. 

PaedDr. N. Rusnáková 

Mladí novinári  

Základná škola  

Komenského 2 

Spišská Nová Ves  
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40. narodeniny 
našej školy 

OSLAVOVALI SME  

6.5.2016 sme začali oslavu 40. výročia našej školy, ktorú  sme otvorili veľkolepo - náš bývalý žiak 
Peter Slivovský skočil padákom priamo na školský dvor. Po tomto zážitku pokračoval futbalový 
turnaj, kde si zahrali predstavitelia mesta, priatelia školy, ako aj učitelia. 
Oslava pokračovala hokejbalovým turnajom, ktorý sa uskutočnil 14.5.2016. Zúčastnili sa ho 
napríklad Ľubomír Vaic, Adam Jánošík, Adam Lapšanský a Martin Bodák. 
Športovo-tvorivý deň bol ďalšou zo sprievodných akcií. 
 

Sprievodne  akcie   

Dňa 25. mája 2016 sa kroky pozvaných hostí, terajších aj bývalých zamestnancov školy, žiakov, 
rodičov žiakov a všetkých priateľov školy náhlili do Kina Mier, kde sa konala slávnostná 
akadémia. 
My súčasníci máme veľké vzory, preto zaželajme našej štyridsiatničke škole ďalších múdrych a 
obetavých učiteľov a veľa rozumných a usilovných žiakov, aby sme mohli spoločne počas ďalších 
desaťročí budovať jej dobré meno  dosahovaním vynikajúcich výsledkov. 

Sla vnostna  akade mia 
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Správne odpovede: 

1.a, 2.b, 3.c, 4.b, 5.c, 6.c, 7.c, 8.a,  9.b, 10.a 

kvíz 

ČO VIEŠ O ŠKOLE? 

1. V ktorom roku vznikla škola? 

A) 1976 

B) 1989 

C) 2000 

 

2. Ktoré v poradí je teraz logo? 

A) prvé 

B) druhé 

C) štvrté 

 

3. Koľko riaditeľov mala škola? 

A) dvoch 

B) piatich 

C) štyroch 

 

4. Odkedy prebieha v škole projekt Zdravá škola? 

A) 2005 

B) 1995 

C) 2014 

 

5. V ktorom roku boli založené športové hokejové triedy? 

A) 1990 

B) 1980 

C) 1978 

 

6. Ktorý náš žiak bol prvým hráčom v NHL? 

A) Ľubomír Vaic 

B) Libor Hudáček 

C) Ladislav Karabin 

 

7. V ktorom školskom roku sa nám podarilo získať vlajku 

Zelenej školy? 

A) ešte sme ju nezískali 

B) 2016/2017 

C) 2015/2016 

 

8. V ktorom roku sa modernizovala škola? 

A) 2009 

B) 2005 

C) 2015 

 

9. V ktorom roku bolo vybudované hokejbalové ihrisko? 

A) 2010 

B) 2012 

C) 2008 

 

10. Koľko sprievodných akcií bolo pri oslavách 40. výročia 

školy? 

A) 5 

B) 2 

C) ani jedna 
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Kristínka je naša bývalá absolventka. V minulom školskom roku úspešne ukončila štúdium v našej škole. Počas rokov 

strávených v našej škole neustále reprezentovala školu v športových, umeleckých a vedomostných súťažiach, kde dosahovala 

krásne výsledky, nikdy neodmietla účasť na kultúrnych podujatiach a je prvou v škole, ktorej sa podarilo na T- 9 uspieť 

z oboch predmetov na 100 % (deň pred jeho konaním ešte súťažila v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín, kde skončila na 

2. mieste). 

 

Ako sa Ti podarilo napísať Monitor na 100 % z oboch predmetov? 

Úprimne, doteraz nechápem. Snažila som sa len logicky uvažovať, pozorne čítať zadania a byť plne sústredená. 

Veľmi mi pomohli cvičné testy, ktoré sme riešili celý 9. ročník. 

Hlásila si sa aj na inú školu okrem gymnázia? Na gymnázium som chcela ísť od nepamäti. Uvažovala som aj nad 

druhou školou, ale nevedela som sa rozhodnúť, a tak som poslala prihlášku iba na Gymnázium Školská 7. 

Verila si, že napíšeš Monitor  tak dobre? 

Každý deviatak chce Monitor napísať dobre, aby sa dostal na strednú školu tam, kam chce. Mojím snom bolo 

napísať Monitor výborne, aby som nemusela robiť prijímačky. Avšak takýto výsledok som naozaj nečakala a veľmi 

to potešilo mňa a samozrejme aj mojich rodičov. 

Písala si Monitor na PC ? 

Áno. Na tejto forme ma oslovilo, že sa jeho výsledok dozviem hneď a nebudem musieť čakať v kŕčoch. Ďalšou 

výhodou je text ukážky v SJL, ktorý je pri každej úlohe a nemusím vždy otáčať papiere. Vrele odporúčam! 

Ako sa Ti páčilo na našej škole? 

Samozrejme, že sa mi tu páčilo a keď budem spomínať na túto školu, tak len v dobrom. Boli sme úžasná partia 

v triede a pani učiteľky boli k nám veľmi trpezlivé a ochotné. Spolu s mojimi spolužiačkami sme sa snažili 

reprezentovať školu a pomáhať na škole. Myslím si, že škola napreduje a som naozaj nešťastná, že sme museli tak 

skoro odísť. 

Našla si si tu nejakú naj kamarátku? 

Našla som si hneď 3 najlepšie kamarátky, ktoré mi spríjemňovali každý deň v škole a dve z nich mi ho  budú 

spríjemňovať ešte 4 roky. Ale určite môžem povedať, že v škole som si našla veľa kamarátov, aj z mladších 

ročníkov, na ktorých nikdy nezabudnem a už ich musím prísť pozdraviť do školy. 

Aký bol Tvoj obľúbený predmet? 

Na túto otázku presne odpovedať neviem. Nemala som ani obľúbený predmet, ani predmet, ktorý by som nemala 

rada. Na každom mi záležalo a „občas“ som sa aj učila. Snažila som sa mať výborné známky zo všetkého, ale najviac 

ma asi bavili prírodné vedy, matematika a telesná. 

Čo by si poradila, prípadne popriala terajším deviatakom? 

Deviatakom poradím, aby si nezhoršili priemer na polroka, neflákali cvičenia na Monitor, dávali na nich pozor 

a rozmýšľali, keď budú počítať príklady.  

Prajem Vám najkrajšie posledné chvíle na základnej škole ( pretože na strednej to bude makačka), 

výborné výsledky Monitora a aby ste sa dostali na strednú školu tam, kam chcete. 

 

Ďakujeme za rozhovor, Tebe prajeme ďalšie úspechy a dúfame, že aj s pomocou Tvojich rád sa nájde medzi nami 

niekto, komu sa podarí aspoň v jednom predmete na T-9 Ťa dobehnúť. 

 

 

A. Maskaľová a D. Kováčová, IX. A 

ROZHOVOR S KRISTÍNKOU SLANINOVOU 
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Ako sa menila móda 
od vzniku školy v roku 
1976 po desaťročiach 

až po dnešok 

Viktória Gavláková, IX.A 
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Práce k oslavám 
výročia našej               
školy žiakov  

1. a 2. stupňa 

Petra Filipová, V.A 

Viktória Gavláková, IX.A 

Natália Tarčaniková, II.A  

Nina Hamráková, VII.B 
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Súťaž o žolíka!!! 
 vyber si záložku, ktorá sa Ti najviac páči 

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

 vhoď lístok do 30.11.2016 do schránky pri zborovni školy 

 meno výhercu, ktorý obdrží žolíka a bude oslobodený od 
skúšania, sa dozvieš 6.12.2016 v Mikulášskej rozhlasovej 
relácií 

Záložka do knihy spája školy 

24.10.2016 sa v našej škole uskutočnila výstavka zhotovených zálo-
žiek. Do tohto projektu sa zapojili žiaci 1.-5. ročníka našej školy spo-
lu s deťmi v ŠKD. Celkovo sme vyrobili 251 kusov záložiek, ktoré po-
putujú potešiť našich kamarátov v Šarišských Michaľanoch. 

Odbornou 3-člennou porotou boli vybrané 3 záložky, z ktorých sa 
hlasovaním vyberie tá najkrajšia. Každý žiak môže hlasovať len raz.  

Vytvorte si tašku, ktorú navrhli naše pani učiteľky Dračková a 
Dugasová ako darček k 40. výročiu školy.  

Túto milú tašku si odniesli domov všetci výnimoční hostia po 
slávnostnej akadémii. Každá z nich bola ručne maľovaná naši-
mi žiakmi a učiteľmi a vyrobená s láskou. 

 

Pomôcky: 

 plátenná taška (alebo bavlnené plátno potrebné na uši-
te tašky a dve 55 cm dlhé pevné rúčky) 

 farby na textil 

 

Postup: 

Vystrihneme si dva rovnaké obdĺžniky s rozmermi  35x42 cm. 
Zošijeme ich a prišijeme k nim 55 cm dlhé rúčky. Pomaľujeme 
rôznymi veselými motívmi a nápismi. 
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Dňa 21.10.2016 sa žiaci 7.A, 7.B a 4 úspešní 
riešitelia astronomickej súťaže (6.A) vybrali 
vlakom do Bratislavy. Presnejšie na výstavu 
Cosmos Discovery v Bratislavskej INCHEBE.  

Niekoľko žiakov si vyskúšalo aj náročný 
simulovaný výcvik kozmonautov v  interaktívej 
playzóne Cosmocamp. Všetkých však určite 
zaujal obrovský model americkej rakety Saturn 
a originál ruskej rakety Sojuz, či ruské mesačné 
vozidlo LUNOCHOD.  Domov sa vrátili síce 
unavení, ale plní obrovských zážitkov. 

COSMOS DISCOVERY 

TVORIVÁ  DIELN Á S RODIC MI 

Rodičia spolu s prvákmi  strávili príjemné 
popoludnie v  škole, kde vytvárali obrazy 
z farebného piesku. Pani učiteľka Dugasová 
vysvetlila postup práce: navrhnúť a nakresliť 
obrázok, vyrezať vyrezávačom, postupne odlepovať 
papierové časti a zasypávať farebným pieskom.  

Námety boli rôzne: zvieratká, príroda, kvety, veci 
okolo nás, abstrakcia.  Táto netradičná výtvarná 
metóda  mala úspech a už teraz sa všetci tešia na 
ďalšie stretnutie, kde si predstavia inú výtvarnú 
techniku. 

Čarovné 
obdobie jesene  presýtené farbami, plodmi, 
padajúcimi listami  si užili a vychutnali prváci 
z 1. oddelenia ŠKD s p. vych. Ondášovou.  

Deti naaranžovali do odrezkov kôry 
stromov  dubové a bukové vetvičky, kríčky 
čučoriedok, papradie, mach a to  všetko 
dotvorili farebnými plodmi, šiškami, 
konárikmi a sušenými kvetmi. Pohľad na 
hotové práce našich prváčikov pohladí našu 
dušu a pripomenie nám krásu jesennej 
prírody.  

JESENNÉ ARANŽOVANIE 
25. október patril prvákom. 

Na Imatrikulácii boli pasovaní 

pánom riaditeľom a deviatakmi 

do stavu žiackeho. Stali sa z nich 

školáci. Nemali to veru ľahké. 

Najprv museli zvládnuť neľahké 

úlohy a ukázať, čo sa za krátky 

čas v škole naučili. V závere 

svojim sľubom deviatakom 

spečatili tento deň. Stali sa 

z nich školáci.   

Imatrikula cie 
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 Európsky deň  

jazykov 

Cezpoľný beh Beh ulicami  

Smižany 

Festival prvej  

pomoci 

Týždeň zdravia 

14. septembra 2016 sa žiaci I.A 
a I.B zúčastnili festivalu Prvej 
pomoci, ktorý organizoval Územ-
ný spolok SČK Spišská Nová Ves. 
Na parkovisku pred OC Tesco 
Extra boli pripravené ukážky 
prvej pomoci. Žiaci si mohli aj 
sami na figurínach vyskúšať po-
dávanie umelého dýchania, 
oboznámili sa s prístrojom AED - 
defibrilátorom. 

Aj tento rok 23. septembra žiaci 
zábavnou formou putovali po kra-
jinách Európy, tvorili projekty, 
hrali pexeso, spoznávali hlavné 
mestá štátov Európy a rozprávali 
vo viacerých jazykoch.  
Projektové práce a otestované 
vedomosti boli vyhodnotené ná-
sledovne:  
1. miesto VII.B 
2. miesto VII.A 
3. miesto VIII.A 

Týždeň od 17.10.-21.10.2016 sa v 
našej škole niesol pod hes-
lom „Týždeň zdravia“. V triedach 
pani učiteľky so svojimi žiakmi ro-
bili rôzne aktivity. Rozprávali sa 
o starostlivosti o zuby a o svoje 
telo, o zdravej výžive, absolvovali 
telovýchovné chvíľky.  
Týždeň vyvrcholil Dňom jablka - 
21.10.2016. Žiaci celej školy prišli 
oblečení v červenom, každý dostal 
na desiatu chutné červené jablko.  

Plavecká štafeta 

14.10.2016 sa uskutočni-
la Plavecká štafeta. Našu školu 
reprezentovalo 50 žiakov 5. – 9. 
ročníka. V konkurencii  všetkých 
základných škôl  mesta Spišská 
Nová Ves sme obsadili krásne 

3. miesto. 

Všetkým zúčastneným za repre-
zentáciu našej školy ďakujeme! 

12.10.2016 sa žiaci našej školy zú-
častnili Behu ulicami obce Smižany.  

Naším najúspešnejším účastníkom 
bol  Martin Šuty, žiak VI.A triedy. 
V kategórii mladší žiaci obsadil 1. 
miesto.  

Okresné majstrovstvá sa uskutoč-
nili 23.9.2016 na Košiarnom briež-
ku. Družstvo chlapcov v zložení 
Knižka,  Myklukha,  Novák obsadi-
lo 1. miesto. Olaksiy Myklukha 
v súťaži jednotlivcov obsadil  1. 
miesto a Ivan  Novák  3. miesto. 
Družstvo dievčat v zložení Filipo-
vá, Jakubeková  sa umiestnilo na 
4. mieste. 
Krajské majstrovstvá sa konali 
12.10.2016 v Kysaku. Náš okres 
reprezentovali chlapci z IX.B  Ivan 
Novák a Martin Knižka. V silnej 
konkurencii obsadili 3. miesto. 

Ema Kršjaková, VI.A 
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Zber papiera 
Členovia kolégia Zelenej školy zorgani-
zovali dňa 11.10.2016 zber papiera. 
 
Výsledky zberu: 
I.A           299 kg                  3. miesto 
I.B           152,8 kg              
II.A         329,5 kg                2. miesto 
III.A         95 kg           
IV.A         118,6 kg          
IV.B         135 kg 
IV.C         48,5 kg 
V.A          89,5 kg 
V.B           0 kg 
VI.A         176 kg 
VI.B          42,5 kg 
VI.C          0 kg 
VII.A        474 kg                 1. miesto  
VII.B        37,5 kg 
VIII.A       118,5 kg 
VIII.B       30 kg 
IX.A          28 kg 
IX.B          0 kg 
Spolu:     2 204,4 kg 
 
Jednotlivci: 
1.miesto: Říhová V., VII.A    474 kg 
2.miesto: Vilková S., II.A      130 kg 
3.miesto: Kresťanko K., I.A  121 kg 
 
Ďakujeme! Ďalší zber papiera sa plánu-
je 03/2017. 

Získanie vlajky Zelenej školy 

S radosťou Vám oznamujem, že sme v záverečnom hodnotení programu 
Zelená škola v šk. roku 2015/2016 získali titul, certifikát a vlajku Zelená 
škola. 
O udelení certifikátu rozhodla Rada Zelenej školy na základe hodnotiacej 
návštevy. Ocenenie má platnosť 2 nasledujúce školské roky (2016/2017, 
2017/2018). Ocenenie sme získali za realizáciu metodiky 7 krokov v našej 
prioritnej téme ENERGIA v práve končiacom certifikačnom období.  
 
Ocenenie si dňa 5. októbra 2016 v Bratislave prevzala koordinátorka 
programu Zelená škola pani učiteľka O. Palenčárová. Toto ocenenie patrí 
všetkým členom kolégia, ktorí aktívne pracovali počas dvoch školských 
rokov na téme Energia.  

Jedlá zmena 
V školskom roku 2016/2017 je naša škola  sú-
časťou projektu Jedlá zmena. Jedlá zmena je 
realizovaná v rámci programu Zelená škola. 

Projekt Jedlá zmena súbežne prebieha v partnerských krajinách: Poľsko, 
Slovinsko, Rumunsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Malta, Bulharsko, Česká 
republika. V tomto školskom roku je na Slovensku  zapojených 50 škôl. 

Jedlá zmena reaguje na rastúci záujem o zodpovednú konzumáciu po-
travín (napr.: predchádzanie plytvaniu jedlom, zníženie spotreby mäsa, 
vyhýbanie sa palmovému oleju, problematika dovozu potravín...), ktorý 
bol zaznamenaný medzi slovenskou verejnosťou a školami. Naším cie-
ľom je prispieť k mobilizácii mládeže a prehĺbiť poznanie o vzájomnej 
závislosti a prepojenosti dnešného sveta potravín. Chceme motivovať  a 
umožniť školským komunitám získať skúsenosti, vďaka ktorým môžu 
prostredníctvom globálneho vzdelávacieho programu na ško-
lách aktívne prispieť k zodpovednému spôsobu spotreby potravín. 

Realizačný tím školy: Kristína Szuperáková V.A, Kiara Bakošová V.A,   
PaedDr. Andrea Baluchová 
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Naše vedomosti  : 

 Keď ideme cez cestu na druhú stranu, 

musíme mať „zaviazané šnúrky“. 

 Čo je hasák? „S tým sa hasí požiar“. 

 Aby sme boli na ulici dobre viditeľní 

keď je tma, musíme mať so sebou 

vlastný „semafor“. 

 

Povedali sme : 

 Zabudol som si „urodiť“ DÚ. 

 

 Ujo okopával kapustu etikou. 

 

 Uvarili sme „dilinkový“ čaj. 

Kiara Bakošová, V.A 

D K A P O R O B Š R B 

E H K O L Á Č J A S U 

E A É L I F O D M L CH 

Ň L D I L O K I P A T 

E U C E S T O V I N Y 

Z Š CH V O O L I Ó I A 

E K U K T F Á N N N V 

R Y Ź A É U D A Y A Á 

T Í O Š K V A R K Y K 

           

CESTOVINY  DIVINA  KAPOR  SOTÉ 

ČOKOLÁDA  OŠKVARKY  ŠAMPIÓNY  HALUŠKY 

BUCHTY  SLANINA  TOFU  REZEŇ 

KOLÁĆ  KÁVA  RYŹA   FILÉ  

POLIEVKA          

1. Hlavné mesto Slovenska                        

2. Tretí mesiac v roku                     

3. Šiesty deň v týždni                     

4. Východoslovenské mesto blízko hraníc s Maďarskom                   

5. Štát, s ktorým susedí Slovensko                     

6. Najteplejší oceán                      

7. Druhé najväčšie mesto Slovenska                    

8. Súčasť hokeja je hokejka a puk                

9. Láska po anglicky                    

10. Bez ..... nie sú koláče                   

11. Pláž po anglicky                    

12. Deň v týždni                      

13. Spojka                   

                                               25. októbra sa uskutočnila  .................................. prvákov.  Ema Kršjaková, VI.A 
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A čo nabudúce? 

Už teraz poctivo pracujeme na predvianočnom čísle, v ktorom   

nájdete všetko, čo sa týka našej školy, ale aj iné dôležité informácie 

pre Vás. 

Tešíme sa na Vás v decembri. Vaše postrehy nám posielajte na novi-

nyskoloviny@gmail.com alebo kontaktujte kohokoľvek a kdekoľvek 

z nášho tímu.  

Komenského 2 
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Čo nás čaká? 
 

 Vyhodnotenie záložkovej súťaže 

 Spustíme anketu, do ktorej keď sa zapojíte, môžete 

získať žolíka a nebudete skúšaní 

 Všetky tradičné rubriky, ako aj ďalšie novinky 

 Opäť sa tešíme na Vianoce a všetko, čo k nim patrí 

 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

Pri zborovni môžete 
vidieť všetky potreb-
né novinky a infor-
mácie na školovino-

vej nástenke  


