
  

Pripravili sme si pre 
Vás ďalšie číslo škol-
ského časopisu, ten-
toraz s Valentínskou 
tematikou. Prináša-
me Vám aj rozhovor 
s hokejovým repre-
zentantom Sloven-
ska Adamom Jánoší-
kom a ďalšie zaují-

mavosti.  

Prvé tohtoročné číslo je tu! 

Zimné radovánky 
 

Padal snieţik padal, 

na okná a strechy sadal. 

Poďme sa deti sánkovať, 

popritom i guľovať. 

Veď je veľká zima,  

uvidíte, bude riadna psina!  

Nasadajme na sánky, 

veď máme rýchle topánky. 

Líčka máme červené , 

a ručičky ozimené. 

Sánkovačka je to veľká veru, 

ale uţ nás mamy domov berú. 

 

Tamara Ružbacká, V.A 

Naša redakčná rada 

 

Január — február 

— marec 2017 

Ročník II, 

Číslo 3 

Valentín 2 

Kvíz 3 

Rozhovor 4 

Komiks 5 

Vesmír očami detí 6 

Ako si vyrobiť sopku 7 

Zdravá škola 10 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Mladí novinári  

Základná škola  

Komenského 2 

Spišská Nová Ves  

Kristínka Szuperáková, V.A 
Anna Fabianová, VIII.A 
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Valentín  

Dňa 14.2.2017 sa uskutočnila Va-
lentínska pošta. Šikovné dievčatá 
z 9.A na čele s pani učiteľkou Mly-
narčíkovou vytvorili Valentínske  po-
zdravy, ktoré sme si mohli zakúpiť 
deň pred Valentínskou poštou. Zakú-
penú alebo vyrobenú Valentínku sme 
mohli hodiť do schránky a niekomu 
poslať. Na Valentína sa pozdravy 
a odkazy rozdávali po celej škole 
a každá si našla svojho majiteľa. 

S. Hegedüsová, V.B 

K. Plačková, V.A Takto sa tvorili Valentínske pozdravy 

 M. Topoliová, V.B 

K. Augustiňáková, V.B 
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1.A, 2.C, 3.B, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.C, 9. B 

1. Kedy začal turnaj Austra-

lian open? 

a) 16.1.2017 

b) ešte sa nezačal 

c) 29.1.2017 

2.Čo nosia biatlonisti na 

chrbte? 

a) nič 

b) ruksak 

c) pušku 

 

3. Kto je najlepšia slovenská 

lyžiarka? 

a) Petra Vlhová 

b) Veronika Velez-Zuzulová 

c) Mikaela Shiffrinová 

 

4. Na čom idú biatlonisti? 

a) na lyţiach 

b) na beţkách 

c) na korčuliach 

 

5. Ktorý Slovák bol na Rallye 

Dakar? 

a) Š. Svitko 

b) P. Sagan 

c) A. Ţampa 

 

6. Na akom mieste sa umies-

tnil na Rallye Dakar ? 

a) 25. 

b) 7. 

c) posledný 

 

7. Kde sa konal svetový po-
hár v Alpskom lyžovaní na 

Slovensku? 

a) V Jasnej 

b) na Štrbsom plese 

c) nekonal sa 

8. Akú farbu majú slalomové 

tyčky ? 

a) oranţovú a modrú 

b) modrú a bielu 

c) modrú a červenú 

 

9. Ktorá známa slovenská 
tenistka bola na Australian 

open? 

a) Šarapovová 

b) Cibulková 

c) Rybáriková 

A. Maskaľová, D. Kováčová, IX.A 

Kvíz: Poznáš slovenský šport? 

1. Pozeral si počas Vianoc film Sám doma?  Áno/Nie 

 

2. Dostal si na Vianoce knihu?   Áno/Nie 

 

3. Mali ste kapra?     Áno/Nie 

 

4. Kde ste večerali na Štedrý deň? 

a) doma  b) u starých rodičov c) u blízkej rodiny  d) inde 

 

5. Akej farby ste mali ozdoby na stromčeku? 

a) zlatej   b) striebornej  c) farebný  d) iný 

6. Urobili ste si na Silvestra ohňostroj?    Áno/Nie 

 

7. Pozeral si počas Vianoc Tri oriešky pre Popolušku?   

Áno/Nie 

 

8. Čo z darčekov Ťa najviac potešilo? 

a) elektronika   b) oblečenie   c) kozmetika   d) iné 

 

9. Nosili ste doma  počas vianočných prázdnin vianočné 

oblečenie?   Áno/Nie 

 

10. Robil si  úlohy na Štedrý deň?   Nie/Áno 

Povianočný kvíz dievčat zo VI.A 
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V tomto čísle Vám prinášame rozhovor s naším bývalým ţiakom, reprezentantom Adamom Jánošíkom, ktorý momentálne pôsobí 

v českej hokejovej lige  Bílí Tygři Liberec. 

 

1.  Chcel si od malička hrať hokej? 

Keď som začal hrať hokej, tak som mal 3 roky, čiţe bolo to skôr rozhodnutie mojich rodičov ako moja voľba a som im za to 

rozhodnutie vďačný! 

2. Koľko si mal rokov, keď si začínal s hokejom  a koľko keď si hral prvý zápas za reprezentáciu? 

Ako som uţ spomenul, mal som 3 roky, keď som začínal s hokejom. Svoj prvý zápas v reprezentácii som odohral v 15 rokoch . 

3. Ako vnímali Tvoji najbližší , že si sa dostal do reprezentácie? 

Samozrejme, boli pyšní a šťastní, takáto udalosť a pocta sa nenaskytne kaţdému.   

4. Vieš, koľko gólov si dal za reprezentáciu?  

V muţskej reprezentácii som dal 2 góly. Keď započítam aj 18-tku a 20-tku, tak ich bolo viac, no neviem presné číslo.  

5. Dal si niekedy vlastný gól ? 

Áno, podarilo sa mi to ako asi kaţdému hokejistovi, niekedy sa puk nechcene od Vás odrazí a padne do Vašej bránky. 

6. V  ktorom ročníku si začal navštevovať našu školu a aký predmet si mal najradšej ? 

ZŠ Komenského som začal navštevovať v 5. ročníku a pochopiteľne bol môj obľúbený predmet telesná výchova. 

7. V akých hokejových kluboch si pôsobil a v akom si teraz? 

Momentálne hrám v Liberci, v ktorom som pôsobil uţ dlhšie roky predtým aj s mojím  bratom. Hral som aj v Chomutove, Košiciach, 

Gatineau Olympiques v gmjhl (liga)... 

8. Chcel by si sa dostať do NHL alebo KHL? V akom klube by si chcel hrať? 

Samozrejme, je to sen a cieľ kaţdého hokejistu. Nejako som sa nezamýšľal nad konkrétnym klubom, no určite rád by som sa vrátil 

do Tampy, ktorá ma draftovala.  

9. Stravuješ sa inak, keď si hokejista? 

Áno dávam si pozor na stravu, no myslím si, ţe nie je dobré sa v strave úplne obmedzovať . 

10. Čo ťa priviedlo k hokeju ? 

Boli to moji rodičia, starí rodičia a hlavne môj straší brat Filip. 

 

Ďakujeme za rozhovor!    Dominika Kováčová a Alexandra Maskaľová 

 

BONUS 
Aké jedlo máš najradšej ? 

a) palacinky 

b) halušky 

c) pirohy 

d) iné.................................. (napíš aké) 

(Adam odpovedal B ) 

 

A na Vás čaká v ďalšom čísle súťaž o kartičky, ktoré venoval a podpísal 

Adam Jánošík!!! 

ROZHOVOR 
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Zoja Iľašová, VII.A 
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 XXXII. ročník celoslovenskej  

výtvarnej súťaţe 

 

 regionálne kolo 

 

 vernisáž:  

        23.2.2017 

        Spišské osvetové stredisko 

 

 naše najlepšie práce: 

       Šarlota Makulová, I.A 

       Angelika Pechová, II.A 

         

Šarlota Makulová, I.A 

Angelika Pechová, II.A 

Lilian Jannová, II.A Natália Omastová, VI.A 
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Naši piataci na hodine geografie dostali od pani učiteľky zaujímavú úlohu. Téma projektu bola „Sopka a iné živly“.     

Všetci sa snažili vyrobiť projekt, ktorý by bol najviac podobný naozajstnej sopke. A piataci sa naozaj činili a vyrábali. 

O svoje skúsenosti sa s nami podelili a poradili nám, ako si takúto sopku vyrobiť. „Receptov“ bolo veľa, nám sa zdal naj-

jednoduchší tento: 

 

Čo potrebujeme: 

trúbku (z digestoru) 

mokrý papier 

lepidlo (najlepšie na kachličky) 

pohár 

vosk zo sviečky 

ihličie 

kamienky 

farby (červená, oranžová, žltá) 

doska 

pomoc rodičov 

 

Postup: 

Na dosku dáme trubku z digestoru, ktorú obložíme mokrým papierom. Rozmiešame si lepidlo na kachličky, ktorým  

začneme tvarovať sopku. Počas schnutia lepidla tam napicháme ihličie a kamienky. Čakáme deň, pokiaľ to vyschne. Do  

stredu sopky vložíme pohár a prekryjeme ho lepidlom aby sa čo najviac podobal na kráter. Lepidlo necháme schnúť  

ďalší deň. Na výrobu lávy použijeme vosk zo sviečky, zafarbený červenou a žltou farbou. Stekajúci vosk veľmi dobre  

napodobňuje vyvierajúcu lávu. Na lávu môžeme prilepiť auto, elektrické vedenie, papierové domy, rôzne postavičky, atď.  

Môžeme posypať popolom. A celú sopku máme hotovú. 

A čo urobiť, aby sopka bola činná? 

Do fľaše v sopke nalejeme 3dl vody, lyžičku saponátu na riad, lyžičku červeného farbiva, lyžičku sódy bikarbóny a po  

pridaní octu už len čakáme na erupciu.. 

D.Kováčová, A. Maskaľová, IX.A 
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Šaliansky Maťko - okresné kolo 
Dňa 24.1. 2017 usporiadal Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi v poradí už 24. ročník súťaže v prednese sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola súťaže sa tento rok zúčastnilo 40 súťažiacich.  

 

Našu školu na tomto okresnom kole reprezentovali žiačky:  

Alexandra Hudáčeková, III. A - 1.miesto, postupuje na krajské kolo  

Nikola Hurtuková, IV. B  

Nina Hamráková, VII.B - 3.miesto 

  

 

                      Srdečne blahoželáme!!! 

Všetkovedko  
Deti majú prirodzenú túžbu učiť sa, poznávať svet a radi svoje vedomosti a skúsenosti prezentujú svojmu okoliu. Súťaž 
VŠETKOVEDKO im ponúka jedinečnú šancu ukázať v celoslovenskej vedomostnej súťaži, čo všetko o svete vedia a popritom 
sa v hravej súťažnej atmosfére naučiť niečo nové. Táto súťaž je špecifická svojím zameraním- nevyžaduje podrobné vedo-
mosti jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa doteraz v škole alebo rodine stretli a čo sa naučili. 
Dňa 1. decembra 2016 sa do tohtoročného ročníka tejto súťaže zapojilo 17 žiakov 1. stupňa našej školy. 
 

 

 

Úspešnými riešiteľmi sa stali a titul Všetkovedko získali títo žiaci: 

Nina MAXIMOVÁ – 189 bodov – III.A trieda 

Lukáš FELBER – 177 bodov – IV.B trieda 

Tadeáš LABUDA – 168 bodov – III.A trieda 

Tamara GOLEŇOVÁ – 126 bodov – II.A trieda 

Janka RUSNÁKOVÁ – 123 bodov – II.A trieda 

 

 

Srdečne týmto súťažiacim blahoželáme. Ostatní zapojení žiaci získali titul Všetkovedkov učeň.  Samozrejme všetci z nich 
získavajú aj skúsenosti dôležité pre ďalšie štúdium - prácu s textom, odpoveďovým hárkom, vyskúšajú si, či dokážu 
v správnej chvíli podať ten najlepší výkon a pripravujú sa tak na ďalšie dôležité celoštátne testovania, ktoré ich počas štú-
dia čakajú. Veríme, že sa im bude dariť aj v ďalších ročníkoch tejto súťaže a že sa k nim pripoja aj ďalší žiaci našej školy. 
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Hviezdoslavov Kubín  
školské kolo 

 

Karneval 2017 Geografická olympiáda 
školské kolo 

Kategória G:  

1. Monika Topoliová, V.B 

2. Michal Frankovič, VA 

3. Martin Úradník, V.A 

Kategória F:   

1. Emma Kršjaková, VI.A 

 2. Matej Slivka, VI.A 

 3. Nina Hamráková, VII.B 

Kategória E:  

1. Peter Miklas, VIII.B 

2. Dominika Gavláková, IX.A 

3. Samuel Gonda, IX.B 

V okresnom kole sa najlepšie 
darilo Emke Kršjakovej, ktorá 
ako úspešná riešiteľka obsadila 
pekné 8. miesto. 

Dňa 8.2.2017 sa uskutočni-
la Mestská športová olym-
piáda žiakov 1.stupňa zá-
kladných škôl vo florbale. 
Našu školu reprezentovali 
žiaci II.A: Alex Korheľ, 
Nikolas Rusnák, Oliver Van-
troba, Nikolas Grec, Alex 
Dubai, Filip Pokuta a Ad-
rián Filipák. Turnaja sa zú-
častnilo 7 základných škôl. 
My sme obsadili 3.miesto.  

22.februára 2017 sa stret-
li žiaci 1. stupňa, aby tak 
spoločne oslávili fašiangové 
obdobie. Do telocvične za-
vítalo mnoho postáv nielen 
z detských rozprávok, ale 
aj z ríše zvierat a obľúbení  
filmoví hrdinovia. Telocvič-
ňa sa tak zmenila na roz-
právkovú krajinu plnú 
šťastných a usmiatych de-
tí.  

Biologická olympiáda 
školské kolo 

Kategória E,  

odbor botanika 

1. Matej Grec, VIII.A 

2. Martin Labuda, VIII.A 

3. Marek Topoli, VI.A 

1.kategória: 2.-4.ročník POÉZIA 
1.miesto: Nina Maximová, III.A 
2.miesto: Tadeáš Labuda, III.A 
3.miesto: Nikola Hurtuková, IV.A 
               Alex Fifik, I.A 
 
1.kategória: 2.-4.ročník PRÓZA 
1.miesto: Alexandra Hudačeková, III.A 
2.miesto: Nina Tokolyová, III.A 
3.miesto: Lucia Kalafutová, IV.A 
 
 
2.kategória: 5.-6.ročník POÉZIA 
1.miesto: Kamila Plačková, V.A 
2.miesto: Sebastán Ľach, V.A 
3.miesto: Richard Karaffa, V.A 
 
2.kategória: 5.-6.ročník PRÓZA 
1.miesto: Kristína Szuperáková, V.A 
2.miesto: Tamara Ružbacká, V.A 
3.miesto: Adriana Takáčová, VI.B 
 
 
3.kategória: 7.-9.ročník POÉZIA 
1.miesto: Nina Hamráková, VII.B 
2.miesto: Tatiana Jakubeková, VIII.B 
3.miesto: Jakub Grivalský, VIII.B 
 
3.kategória: 7.-9.ročník PRÓZA 
1.miesto: Ema Tokolyová, VIII.B 
2.miesto: Kristína Muranská, VII.B 
3.miesto: Viktória Mahdálová, VIII.B 

Kde? 

Stredisko Jasná 

Kedy? 

26.2.2017 -  3.3.2017 

Kto? 

Ţiaci 7. a 9. ročníka 

Čo? 

Lyžovanie, zábava, krásna príroda... 

Lyžiarsky výcvik 

Florbal - MŠO 
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Ahojte milí priaznivci Zelenej školy 

V  rokoch 2015 až 2017 sme sa úspešne venovali téme „Energia“. Získali sme vlajku Zelenej školy, ktorá hrdo visí vedľa 
dverí riaditeľa školy. 

Nasledujúce dva školské roky nám na základe enviromentálneho auditu vyšla 
téma „ Zeleň a ochrana prírody“. 

Čo nás teda v nasledujúcich dvoch rokoch čaká: 

CIEĽ 1: Zvýšiť počet ovocných kríkov, stromov, interiérových rastlín o 5%  

- výsadba drobných ovocných kríkov a stromov, interiérových rastlín 

- zrekonštruovanie bylinkovej záhrady – zhotovenie bylinkovej špirály 

- realizácia informačných tabúľ na školskom dvore ( rastlín a stromov – pomeno-          

  vanie a využitie) 

CIEĽ 2: Zefektívnenie vyučovacieho procesu jeho prenesením do novovytvore-
ných oddychovo-vzdelávacích častí školského areálu 

- zriadenie ekoučebne na školskom dvore a zabezpečenie nádoby na zber dažďo-  

   vej vody 

- praktické vyučovanie mimo školskej budovy – ekoučebňa 

- vytvorenie  plôch pre žiakov vhodných na hry a spoznávanie prírody  

- zrealizovanie hmyzieho hotela na školskom dvore 

- venčenie psíkov z útulku ( pre pocit zodpovednosti – pes nie je hračka) 

- vtáctvo v našej záhrade (starostlivosť, pozorovanie vtáctva, beseda) 

CIEĽ 3: Znížiť plytvanie jedla o 5% v školskej jedálni 

- zvýšiť povedomie žiakov o strave, o zodpovednom stravovaní, o plytvaní potravinami 

- výskum,  koľko % odpadu za deň má školská jedáleň (prepočet koľko ten odpad znamená v potr. míľach, virtuálnej ve-  

   de, uhlíkovej stope...) 

- možnosť voľby potravín v spolupráci s vedúcou ŠJ - vytvoriť jedálny lístok z návrhov detí 

- váženie odpadu - kg, zaznamenávanie, graf v spolupráci s vedúcou ŠJ 

Práce máme dosť, ale veríme, že spoločnou prácou to úspešne zvládneme a obhájime vlajku Zelenej školy. 

Neplytvajme potravinami! 
Dňa 8.2.2017 sa stretlo kolégium žiakov Zelenej školy so zámerom vybrať 
spoločne jedálny lístok v rámci projektu Jedlá zmena.  13.-17.2.2017 sme tak 
mali „Týždeň šetrenia a neplytvania potravinami“. 
Porozprávali sme sa  o tom, aké je dôležité správne  a zdravo jesť a že deti 
inklinujú skôr k nezdravým jedlám, k polotovarom a možno práve to je hlavný 
dôvod, prečo im jedlo v školskej jedálni nie vždy veľmi chutí. 
Návrh jedálneho lístka pripravila vedúca školskej jedálne p. Farkašovská. 
Na každý deň pripravila po 3 jedlá. Kolégium žiakov hlasovaním vybralo jed-
lá, ktoré tvorili  jedálny lístok počas nasledujúceho týždňa. Spolu hlasovalo 25 
žiakov. 
Cieľom tejto aktivity je zníženie odpadu v školskej jedálni, šetrenie po-
travinami a neplytvanie nimi. 
 
Jedálny lístok 13.2.-17.2.2017 
13.2. zeleninové rizoto 
14.2. fazuľový prívarok so zemiakmi 
15.2. plnené kuracie prsia s ryžou 
16.2. hovädzie mäso po španielsky so zemiakmi 
17.2. dukátové buchtičky 

Za celý týždeň sa celkovo vy-
produkovalo 30kg odpadu, t.j. 
každý deň 0,102kg odpadu na 
1 stravníka. Presne takýto 
jedálny lístok bude v máji 
2017, aby sme porovnali zní-
ženie odpadu v školskej jedál-
ni. 
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Naše vedomosti  : 

Stavba pod povrchom (tunel) slúži pre vlky 

(vlaky). 

 

Povedali sme : 

Ako robí hus? „Hú - hú“. 

1.               1. Najdôležitejšia výbava lyžiara 

2.              2. Má meniny 5.12.  

3.                3. Prvý jarný mesiac  

4.                    4. Široká lyža  

5.                  5. Malý sneh  

6.                6. Hokej po anglicky  

7.                  7. Topánky na klzisko  

8.                  8. Najvyššia hora sveta Mount...... 

                  

9.                  9. Najčastejšie prikrmovaný vták 

10.                   10. V snehu robí stopy ako Yeti 

11.               11. Umelý sneh vyrába snežné...... 

12.                 12. Odhŕňame ňou sneh  

13.               13. Hlavné mesto Nórska                                     K. Plačková, V.A 

Vyhodnotenie vianočnej ankety zo strany 3: 

 

Prevaha odpovedí a:             Vianoce si naozaj uţívaš a uţ dnes sa pripravuješ a tešíš na tie nasledujúce. 

Prevaha odpovedí b-d:          Vianoce máš rád, ale najviac Ťa na nich tešia prázdniny. 

Rovnaký počet odpovedí:     Na Vianociach máš najradšej darčeky. 

1.                  1. Jesenný drak  

2.                  2. Ochrana hlavy  

3.                 3. Futbalová...  

4.                4. Športové oblečenie  

5.                  5. Gymnastický prvok  

6.                    6. Loptová hra  

7.                   7. Jednotka času  

8.                  8. Opak nemocného  

9.                 9. Lanová...   

10.                  10. Opak pomalého  

11.                   11. Dopravný prostriedok lyžiara 

12.                 12.Najlepší zo všetkých  

13.                   13. Bežec má veľkú...   T. Ružbacká, V.A 
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A čo nabudúce? 

Nasledujúce číslo bude hokejový špeciál. Rozhovor nám 

poskytla ďalšia hokejová reprezentantka. Nezabudnite, 

že hráte o kartičky s podpisom Adama Jánošíka. 

Komenského 2 

052 05 Spišská Nová Ves 

Web: www.zskomensn.sk  

Svoje nápady, názory a podnety 

posielajte na: 

VYDALI MLADÍ 

NOVINÁRI  

novinyskoloviny

@gmail.com 
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Čo nás čaká? 

 prišla jar 

 máj mesiac lásky 

 tešíme sa na leto 

 ... dočkáme sa aj prázdnin 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

Naše naj-
novšie číslo si 

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

zborovni. 

K. Plačková, V.A 


