
  

Prinášame Vám posledné  

číslo v tomto školskom 

roku. Môžete si  prečítať 

rozhovor s  reprezentant-

kou SR v hokeji  V. Mas-

kaľovou, ale aj s reprezen

-tantkou SR v  shorttrac-

ku L. Filipovou, žiačkou 

VIII.A. Ukážeme Vám, ako 

si vyrobiť prívesok 

a predstavíme najkrajšie 

školské projekty. A tiež 

veľa noviniek o hokeji.  

Poslednýkrát v tomto školskom roku 

 

PORTRÉT 

 

Keď položím prvé čiary na papier, 

pocítim v duši pokoj, city a mier. 

Keď načrtnem ďalší z portrétov,  

celá sa prenesiem do mojich snov. 

A všetko, čo urobím, 

čo napokon vytvorím,  

za moju dušu, srdce 

z obrazu hovorí. 

 

                            T. Gregorová, V.A 

Naša redakčná rada 

 

Apríl— jún 2017 

Ročník II, 

Číslo 4 

Naši kadeti 2 

Hokejový kvíz 3 

Rozhovor 4 

Komiks 5 

Najkrajšie projekty 6 

Športovec mesta 8 

Školské akcie 10 

V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Mladí novinári  

Základná škola  

Komenského 2 

Spišská Nová Ves  

S. Hegedusová, V.B 

JAR 

Konečne zas prišla jar, 

kvety kvitnú aja-jaj. 

Tešíme sa spolu zas, 

že už nastal krásny čas. 

Vetrovky si odložíme, 

na bicykle vyskočíme. 

Na túru je vhodný čas, 

slniečko už víta nás 

M. Topoliová, V.B 

K. Plačková, V.A 
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Úspech našich kadetov 
V novovzniknutej hokejovej súťaží deviatakov pod názvom KADETI chlapci dosiahli 
krásne 3. miesto. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev z celého Slovenska. 

Základná časť sa hrala raz týždenne. Po základnej časti naši chlapci skončili na nád-
hernom 1. mieste. Druhá nadstavbová časť sa rozdelila do dvoch skupín.  

My sme ostali v skupine o majstra, v ktorej boli Slovan Bratislava, Spišská Nová Ves, 
Trenčín, Martin, Košice a Banská Bystrica. Začal sa boj o medaily. Chlapci odohrali 
veľmi kvalitné a ťažké zápasy, ktoré ich posúvali ďalej v ich hokejovom raste. Potvr-
dilo sa, že to bola veľmi kvalitná a vyrovnaná súťaž. Až v poslednom dvojkole 
v Trenčíne sa rozhodovalo o striebornej alebo bronzovej medaile. Aj napriek veľkej 
snahe našich hráčov sa nám nepodarilo uspieť. Ale 3.miesto na Slovensku je zaslúžené 
za ich celoročnú prácu na ľade. 

 

Súpiska družstva: G. Olejník, B. Richnavský, B. Šarišský, I. Novák, O. Mykluhka, F. 
Hadušovský, S. Kakara, M. Kalafut, J. Kochan, S. Jurčák, M. Knižka, M. Pokrievka, 
L. Liška, T. Kuchár, M. Panenko, S. Gonda, V. Gonda, E. Rapčan, R. Šofranko, T. 
Ludányi, J. Slivka, S. Džerenga, M. Bača, M. Petrek, Š. Takáč, A. Klempár, A. Su-
ráková 

Realizačný tím:  

Tréneri: L. Karaffa, Mgr. F. Gonda, J. Hrubý 

Vedúci družstva: O. Richnavský 

Technicky vedúci: G. Leskovjanský 

Chlapcom prajeme veľa športových a osobných úspechov v ďalšom živote. 

A. Maskaľová, IX.A 
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1. V ktorých mestách sa konali 
MS v hokeji 2011? 
   a) Bratislava, Košice 
   b) Košice, Ţilina 
   c) Bratislava, Poprad 
 
2.  V ktorom roku sa stali hokejis-
ti SR majstrami sveta ? 
   a) 2000 
   b) 2001 
   c) 2002 
 
3.  Kde sa konali MS do 18 rokov 
v roku 2017? 
  a) Bratislava, Poprad 
  b) Spišská Nová Ves, Poprad 
  c) Košice, Spišská Nová Ves 
 
4.  Na akej priečke skončili 
chlapci na MS do 18 rokov v ro-
ku 2017 
  a) na prvej 
  b) na siedmej 
  c) na šiestej 
 
5. Kde sa uskutočnia MS v hokeji 
v roku 2019 ? 

  a) na Slovensku 
  b) v Česku 
  c) v Česku a na Slovensku 
 
6. Akú medailu získali ţeny na 
MS divízie B v Poľsku ? 
  a) ţiadnu 
  b) zlatú 
  c) striebornú 
 
7. Kto je trénerom reprezentačné-
ho tímu na MS v roku 2017? 
  a) J. Golonka 
  b) R. Lintner 
  c) Z. Cíger 
 
8. Koľko medailí získalo Sloven-
sko na MS ? 
  a) 4 
  b) 1 
  c) 5 
 
9. Kto je najproduktívnejší hráč 
SR? 
   a) L. Hudáček 
   b) M. Šatan 
   c) T. Tatar 

10. Koľko hráčov posilnilo Slo-
vensko na MS 2017? 
   a) 4 
   b) 2 
   c) 0 

Kvíz: Čo vieš o slovenskom hokeji? 

BARAN 

Leto bude plné oddychu, ale aj napätia. Neboj sa vstúpiť do 

rizikových situácií. 

BÝK 

Leto bude prelomovým obdobím. Priprav sa na veľkú kopu 

zážitkov. 

RYBY 

Väčšina z Vás sa môže radovať. Tohtoročné leto bude pre Vás 

to najlepšie.. 

KOZOROŢEC 

Toto leto bude chcieť svoje medze. Určite si svoje hranice 

a stojte si za nimi. 

BLÍŢENCI 

Doprajte si trochu relaxu a oddychu. Pozor na peniaze, aby 

ste v návale zábavy neminuli viac, než si môžete dovoliť. 

RAK 

Letné mesiace sa ponesú v štýle zoznamovania sa. Nové kon-

takty Ti spestria toto obdobie. 

LEV 

Máš pred sebou nádherné leto, ale aj nenápadná situácia môže 

levom priniesť veľké problémy. 

PANNA 

Počas tohto leta by si si mal splniť aspoň zopár svojich snov. 

ŠKORPIÓN 

Obdobie ideálne na nové rozhodnutia. Mal by si skúsiť všetko, 

čo Ťa doteraz len lákalo. 

STRELEC 

Ak si sa začiatkom roka pustil do niečoho nového, počas leta 

to môžeš dotiahnuť poriadne ďaleko... 

VODNÁR 

Ako takmer každé leto, aj toto  bude najmä o zábave 

a aktívnom relaxe. 

VÁHY 

Mal by si skúšať nové veci. Čím viac, tým lepšie. 

 

LETNÝ HOROSKOP  

Dievčatá zo VI.A 

T. Ružbacká, V.A 

A. Maskaľová, IX.A 
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Chcela si od malička hrať hokej? 
Áno, ale začínala som s futbalom, ktorý som hrala 4 roky, a potom som prešla na hokej. 

 
Koľko si mala rokov, keď si začínala s hokejom? 

Mala som 10 rokov. 
 

Pamätáš si, kedy si hrala svoj prvý zápas a aj prvý zápas za reprezentáciu? 
Svoj prvý zápas som hrala ako 10-ročná  proti Liptovskému Mikulášu a prvý zápas za reprezentáciu 

som odohrala ako 13-ročná v Ţeneve. 
 

Ako vnímala Tvoja rodina, že si sa dostala do reprezentácie? 
Boli na mňa pyšní a fandili mi pri kaţdom zápase. 

 
V akom ročníku si začala navštevovať  našu školu? 

V 5. ročníku, predtým som chodila na ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch. 
 

Čo Ťa priviedlo k hokeju? 
Od mala som bola športový typ. Bavili má rôzne športy a ako som uţ spomínala, začala som 

s futbalom, ale hokej ako hra sa mi veľmi páčila, aj ma to bavilo. 
 

Aký máš hokejový sen? 
Dostať sa s hokejom do zahraničia a s hokejom si aj zarábať. Najradšej by som hrala v Rusku. 

 
Kto je Tvojím hokejovým vzorom? 

Môj hokejový vzor je Sidney Crosby, ale ja ruská hráčka Sosina. 
 

V akom klube teraz pôsobíš? 
Teraz momentálne pôsobím v ŠKP Bratislava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Viktória Maskaľová, bývalá žiačka našej školy, dnes reprezentantka SR v ľadovom hokeji.  

Čo dosiahla počas tejto sezóny? 

- bronzovú medailu z Európskej ženskej hokejovej ligy 

- striebornú medailu z MS do 18 rokov dievčat divízie A  

- zlatú medailu z MS žien divízie B a  postup do divízie A 

 
 

ROZHOVOR S VIKTÓRIOU MASKAĽOVOU 

A. Maskaľová, IX.A 

A. Fabianová, VIII.A 
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Zoja Iľašová, VII.A 
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V. Pechová, IV.B K. Plačková, V.A 

T. Ružbacká, V.A A. Koryťák, V.A 

Z. Iľašová, VII.A 
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D. Rusiňáková, VII.B 

S. Soláková, VIII.B 

K. Plačková, V.A 

T. Ružbacká, V.A 

E. Kršjaková, VI.A 

Móric Hadušovský, VII.A 
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2. najúspešnejší športovec mesta za rok 2016  
 

Lucia Filipová, nenápadná ôsmačka, o ktorej sme v podstate nevedeli, kým sme si neprečítali, že 
v rebríčku športovcov mesta obsadila striebornú priečku. Jej výsledky za minulý rok sú dôkazom, že 
opodstatnene. 

Vo finále Európskeho pohára v disciplíne na 777 m z 88 účastníkov skončila prvá, v disciplíne na 1000 m bola tretia 
a taktiež tretia skončila vo viacboji. V Európskom pohári v skupine Danubia v celkovom poradí získala zlatú medailu, 
vo viacboji v 1. a 5. kole 1. miesto, v 3. kole a disciplíne 777 m striebornú medailu, v 3. kole viacboja vybojovala 3. 
miesto. V súťaži Olympijských nádejí v disciplíne 500 m z 22 súťažiacich bola druhá.  

Rozhovor s ňou sa podujala urobiť tá, ktorá ju pozná najlepšie, jej sestra Petra. 

P: Prečo práve shorttrack?   
L: Chodila som sledovať  na štadión výsledky  môjho brata, keďže bol vtedy hokejista.   
P: Ako dlho sa venuješ tomuto športu?   
L: Shorttracku sa venujem približne 7 rokov.   
P: Aké úspechy si dosiahla?   
L: Môj najväčší úspech bol, keď som skončila tretia na Majstrovstvách Európy.   
P: Ako často máš tréningy?   
L: Tréningy mám každý deň, niekedy trénujem aj dvojfázovo.   
P: Čo by si chcela dosiahnuť?   
L: Dostať sa na olympiádu... 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme ďalšie úspechy.    

Dňa 24.4.2017 sa uskutočnili 
okresné majstrovstvá v hádzanej 
žiakov. Naši chlapci pod vedením 
p. uč. Ľubomíra Jetša  obsadili vý-
borné 2. miesto. Druţstvo tvorili 
chlapci z IX.B  Samuel Kakara, 
Samuel Gonda, Ivan Novák, Rasti-
slav Šofranko, Olexiy Myklukha, 
Félix Hadušovský, Jakub Kochan, 
Branislav Richnavský, Michal Kala-
fut, Gabriel Olejník. 

Deviataci opäť úspešní 

D. Kováčová, IX.A 
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Potrebujeme: 

 krúžok na kľúče 

 vlna rôznych farieb 

 hrubší tvarovateľný drôt 

 nožnice 

 malé gombíky 

 lepidlo 

 nožnice 

 

 

Postup: 

Z drôtu si vytvoríme kostru postavičky. Tú-

to kostru začneme omotávať od hlavy vlnou 

telovej farby. Omotávame ju ako klbko. Po-

tom pokračujeme rôznymi farbami, podľa 
toho, aký chceme sveter a nohavice. Pomo-

cou lepidla nalepíme z gombíkov oči. Príve-

sok vlnou upevníme ku krúžku na kľúče.  

Postavičku môžeme dotvoriť podľa vlastnej 

fantázie ďalšími ozdobami.  

T. Ružbacká                        PROBLÉMY NA ZÁPASE 

Blížili sa majstrovstvá sveta v hokeji, dokonca v našom meste. Konečne! Tešila som sa na to celý rok. Hneď som si kúpila lístky na všetky 

zápasy. Keď sme prišli na štadión, bol zaplnený. Hrali moje najobľúbenejšie tímy Rusko a USA. Sedeli sme, sedeli a zrazu moja kamarát-

ka vymyslela, aby sme si šli niečo kúpiť. Išlo ma z nej poraziť! Chcela práve to jedlo, ktoré bolo na druhej strane štadióna. A tak sme sa 

kvôli nej trepali cez celý štadión, cez všetkých tých ľudí, až sme došli k stánkom s jedlom. Keď sme sa vrátili na miesta, akurát sa skonči-

la prvá tretina. No super, začalo sa to najlepšie, ako sa len dalo, videla som zatiaľ len päť minút. Cez prestávku sme stretl i aj našich 

spolužiakov. Porozprávali sme sa a išli. Lenže moju kamarátku napadlo, že pôjdeme vyššie, 

sadnúť si na schody. Išlo ma z nej už druhýkrát poraziť. Vyšli sme hore a posadili sme sa. 

Po troch minútach sedenia som zistila, že nemám mobil. Navyše som mala v obale mobilu 

vložené peniaze. Celá vystrašená som sa opäť trepala počas zápasu cez celý štadión až 

k našim miestam. Mala som dosť. Sadli sme si opäť na svoje miesta. Konečne sme spokoj-

ne pozerali na zápas. Po druhej tretine sme išli na WC. Čakali sme v rade, našťastie bolo 

pred nami len osem ľudí. Vrátili sme sa a moja „podarená“ kamarátka zistila, že si na WC 

zabudla peňaženku. Vrátila sa tam, ale už bezo mňa. Pozerala som zápas. Vyhralo USA. 

Super zápas. Po chvíli som si uvedomila, že mojej kamarátky nikde. Vrátila som sa 

v rýchlosti pozrieť na WC, kde samozrejme  nebola, a preto som vyšla pred štadión. A čo 

nevidím?  Moja kamarátka sa tam napcháva pukancami. Povedala mi, že sa jej už nechce-

lo vracať, tak išla von. Spokojne sme sa vrátili domov. Hneď som aj zaspala. Na tento deň 

sa proste nedá zabudnúť. Aj keby som chcela.  K. Augustiňáková, V.B 
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Svet jaskýň 
 

Krásu Slovenského raja si môţeme vychutnať nielen na povrchu, ale aj pod ním. Nachádza sa 
v ňom vyše 600 jaskýň. Zo všetkých zatiaľ preskúmaných jaskýň na území parku  je verej-
nosti prístupná len Dobšinská ľadová jaskyňa.  

V rámci Medzinárodného dňa turistických sprie-
vodcov sa ţiaci našej školy zúčastnili podujatia 
v Slovenskom technickom múzeu Spišská Nová 
Ves, kde sa mohli preniesť prostredníc-
tvom prednášok, fotografií a videozáznamov 
do známych i novoobjavených jaskýň nášho kra-
ja.  Ako to v Stratenskej a Medvedej jaskyni vy-
zerá, nám sprostredkoval jeden z jaskyniarov – 
speleológ, fotograf a maliar František Miháľ.       

   

Ďakujeme za jedinečný záţitok.  

 

Rozlúčka so zimou - vynášanie Moreny 

 

Prváci  z 1. oddelenia ŠKD si s p. vychovávateľkou O. Ondášovou a tr. učiteľkou A. Balucho-
vou  pripomenuli jeden z kresťanských zvykov našich predkov vynášanie Moreny. Jej spálenie 
a hodenie do vody malo zabezpečiť definitívny odchod zimy, prinavrátiť silu zeme a znovu oţiviť prí-
rodu.  

 

Ţiaci sa v sprievode presunuli k Hornádu, kde 
si zaspievali ľudové piesne, krátkymi veršíkmi 
sa s ňou rozlúčili a po podpálení odplávala vo 
vode.  
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Naša škola sa zapojila do projektu, ktorý vyhlásil 
závod Embraco, pod názvom NOC NA ZEMI. Vy-
hodnotenie sa konalo 10.4.2017. Medzi základnými 
školami sme získali 1.miesto, a tým aj financie na 
uskutočnenie nášho projektu, ktorý na našej ško-

le nesie názov 
TAJOMSTVO 
PRÍRODNÝCH 
HODÍN. Výsled-
kom projektu bu-
de zasa kus krajšieho okolia. Okolia, ktoré nás 
môţe naučiť, ako sa dá časovo riadiť podľa 
správania sa prírody cez deň, či v noci a s tým 
spojené aj pozorovania nočnej oblohy. 

NOC NA ZEMI 

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok sme si Deň Zeme  uctili čistením Náuč-
ného chodníka mládeže v Slovenskom raji. 

26. apríla sa naši ţiaci  snaţili vyzbierať čo najviac odpadkov. No vyzbierali len 
jedno vrece. Teší nás, ţe turisti v tejto lokalite sú uvedomelí a vedia ako sa 
správať k ţivej  prírode. Tejto akcie sa zúčastnilo 29 detí spolu s pani učiteľ-
kami Grecovou, Dračkovou a Palenčárovou. 

Náučný chodník mládeže Slovenský raj  

Najkrajšie dvere na Deň Zeme 

Jednou z aktivít Týţdňa  Zeme bola súťaţ vyhlásená vedením 
školy, pod názvom Najkrajšie vyzdobené dvere zamerané na 
Deň Zeme. Do súťaţe sa zapojili takmer všetky triedy 1. a 2. 
stupňa našej školy. Hodnotiaca komisia mala neľahkú úlohu a 
poradie zostavila nasledovne: 

1.miesto: IV. A 

2.miesto:  I. A a  I. A 

3.miesto: III. A a III. B 

Všetkým ţiakom a pedagógom ďakujeme za nápaditosť, krea-
tivitu, ktorú preukázali pri realizácii danej témy!!! 

Pripravili dievčatá z V.A 
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Biologická olympiáda  
okresné kolo 

Čo vieš o hviezdach 
krajské kolo 

38.ročník okresného kola 
Pytagoriády sa konal 
14.3.2017 na ZŠ Nejed-
lého v SNV. V kategórii 
P4 boli 5 úspešní riešite-
lia. Z našej školy to bol 
na 5. mieste Lukáš FEL-
BER zo IV.B triedy. Sr-
dečne blahoţeláme! 

Veľkú radosť nám spravili naši ţia-
ci, ktorí sa 21.3.2017 zúčastnili 
celoslovenskej súťaţe Čo vieš o 
hviezdach? 
Výsledky regionálneho kola celoslo-
venskej vedomostnej súťaţe  
1. kategória: (4. – 6. ročník ZŠ) 
1. Ema Kršjaková  
2. Marek Topoli 
3. Matej Slivka  
2. kategória: (7. - 9. ročník ZŠ) 
1. Denis Le Than   
2.  Kristián Mikolaj 

V dňoch 25.-26.4.2017 
sa v Košiciach konalo 
krajské kolo súťaţe  Čo 
vieš o hviezdach?. Veľkú 
radosť nám urobila Ema 
Kršjaková, VI.A. V silnej 
konkurencii obsadila 
1.miesto a postupuje do 
celoslovenského kola. 

Gymnastický štvorboj 
okresné kolo 

Umiestnenie našich žiakov: 

Kategória A (žiaci 1.– 3. ročníka)  
druţstvo chlapcov 5. miesto 
druţstvo dievčat 9. miesto 
Kategória B ( žiaci 4.– 6. ročníka)  
M. Frankovič, J. Kochan, J. Kišidai, M. 
Úradník, R. Karaffa, N. Špilda obsadili 
3. miesto   
druţstvo dievčat 5. miesto 
Kategória C ( žiaci 7.– 9. ročníka)  
M. Hadušovský, M. Truhan, B. Wág-
ner, R. Neupauer, M. S. Suchý obsadili     
2. miesto  
druţstvo dievčat   5. miesto 
Súťaţe sa zúčastnilo 47 druţstiev. 

29. marca sa uskutočnilo okresné 
kolo biologickej olympiády kat. E - 
Poznaj a chráň prírodu svojej vlas-
ti. Našu školu reprezentovali 3 
ţiaci, ktorí nám urobili veľkú ra-
dosť. 

Výsledky okresného kola: 

1.miesto: Matej Grec, VIII.A 

2.miesto: Martin Labuda, VIII.A 

4.miesto: Marek Topoli. VI.A 

 
 

Dňa 4.5.2017 sa uskutočnilo kraj-
ské kolo biologickej olympiády 
kat.E - Poznaj a chráň prírodu 
svojej vlasti.  Našu školu repre-
zentovali dvaja ţiaci. Veľmi nás 
teší, ţe sa im opäť darilo. 

Výsledky: 

2.miesto: Matej Grec, VIII.A 

4.miesto: Martin Labuda, VIII.A 

Srdečne blahoţeláme a ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu školy!!! 

 

Biologická olympiáda  
krajské kolo 

Čo vieš o hviezdach 
regionálne kolo 

Pytagoriáda 
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 Skala útočiska 

Vybíjaná - MŠO 1.stupeň 

1.kategória: poézia 

1.miesto: Tadeáš Labuda, III.A 

2.miesto: Nina Maximová, III.A 

1.kategória: próza 

1.miesto:AlexandraHudačeková, III.A 

3.miesto: Nina Tokolyová, III.A 

3.kategória: poézia 

2.miesto: Nina Hamráková, VII.B 

3.miesto: Jakub Grivalský, VIII.B 

3.kategória: próza 

1.miesto: Ema Tokolyová, VIII.B 

3.miesto: Kristína Muranská, VII.B 

Okresné kolo recitačnej sú-
ťaţe Hviezdoslavov Kubín sa 
konalo 6.4.2017 v Galérii 
umelcov Spiša. V ťaţkej 
a silnej konkurencii sa napo-
kon podarilo presadiť Nine 
Hamrákovej zo VII.B, ktorá 
v kategórii poézia ţiakov       
7. - 9. ročníka ZŠ získala      
1. miesto. Srdečne jej gra-
tulujeme.  

29.3.2017 sa konala MŠO 
žiakov 1.stupňa ZŠ vo vybí-
janej. Naše dievčatá nám 
urobili veľkú radosť.  

V silnej konkurencii 8 základných 
škôl nášho mesta získali 1.miesto 
(R. Nadţadyová IV.A, A. Giňová 
IV.A,A. Ščurová IV.A, L. Kalafu-
tová IV.A, E. Marciová IV.A, S. 
Pavlanská IV.A, N. Tokoliová 
III.A, N. Maximová III.A, N. 
Hurtuková IV.B, V. Tornayová 
IV.B, M. Kapustová IV.B, E. Cho-
vancová IV.B). 

Matematická olympiáda 
okresné kolo 

Dňa 4.4.2017 sa uskutočnilo 
okresné kolo MO. Najviac 
sa darilo siedmakom, ktorí 
sa stali úspešnými riešiteľ-
mi. 

René Kaňuk obsadil krásne 
3. miesto a Zoja Iľašová 
skončila na 7. mieste. 

 

Dňa 22.3.2017 sa uskutočnilo vy-
hodnotenie súťaţe "Skala útoči-
ska". Úlohou súťaţiacich bolo napí-
sať báseň, príbeh v rozsahu max. 6 
strán. Našu školu zastupovali ţiaci 
zo IV.A triedy, ktorým srdečne 
blahoţeláme a drţíme prsty v ďal-
šom literárnom tvorení. 

1.kategória: 

1.miesto: M.C. Kánoczová, IV.A 

2.miesto: L. Kleščová, IV.A 

1.-2. ročník: 

A. Fifik, I.A, 2. miesto 

3.-4. ročník: 

A. Hudačeková, III.A, 2. miesto 

5.-6. ročník: 

A. Takáčová, VI.B, 4. miesto 

7.-8. ročník: 

Z. Iľašová, VII.A, 2. miesto 

Najstarší žiaci: 

P. Zemková, VII.B, 3. miesto 

 

 

Shakespeare´s memorial  
mestské kolo 

Hviezdoslavov Kubín 
okresné kolo 

Hviezdoslavov Kubín 
obvodné kolo 
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V utorok 22.3.2016 sa počas celého dňa pila len čistá 
voda! O 13:00 hod. sa ţiaci ekologického krúţku, kolé-
gia Zelenej školy a triedy: II.A, III.A, IV.A, IV.B 
pod vedením p.uč.Palenčárovej, Dračkovej a p.Divoka 
vybrali spoločne na vychádzku do prírody, ktorú spo-
jili s otváraním studničiek a zbieraním odpadkov. 
Spoločne navštívili a vyčistili  

1. Grófsku studničku  

2. Skruţovú studničku 

3. Skromnú studničku 

Kľúčikom a básničkou sme spoločne otvorili naše 
studničky. Akcia mala veľký úspech. Počasie nám 
prialo. Celkovo nás bolo: 80 detí, 6 pedagógov a p. Di-
vok. 

 

Zber papiera - vyhodnotenie 
Kolégium Zelenej školy zorganizovalo 
v poradí druhý zber papiera v tomto 
školskom roku.  

Výsledky: 
1.miesto V.A  652,00 kg 
2.miesto I.B   545,50 kg             
3.miesto II.A 444,50 kg             
SPOLU:   3 602 kg 
 
Jednotlivci:    
 1.miesto:  J. Slavkovský, I.A    179 kg 
 2.miesto:  V. Říhová,  VII.A     172 kg 

 3.miesto: A. Hadušovský, V.A  169 kg 

Aktivity v Týždni Zeme 19.- 25. 4. 2017 

 

21.4.2017 rozhlasová relácia + krátky kvíz 

25.4.2017 výzdoba dverí v triedach, téma: 
Deň Zeme 

24.4.2017 vzdelávací blok, téma: Palmový 
olej 

25.4.2017 Akčný deň - Potraviny, Jedlá 
zmena 

26.4.2017 čistenie Náučného chodníka 

27.4.2017 exkurzia Zberný dvor 

Svetový deň vody (angl. World Water 
Day) je určený na  22.marca uţ od roku 
1993. Vyhlasuje ho kaţdoročne Organizá-
cia Spojených národov. 

Aj my sme si ho  pripomenuli v našej škole. 
Uţ 21.3. 2017 sme mali rozhlasovú reláciu 
venovanú VODE.  V tento deň prebiehal na 
našej škole čitateľský maratón. Téma: VO-
DA v rôznych podobách. 

Do maratónu sa zapojili ţiaci, rodičia a uči-
telia našej školy. Čítali sme po slovensky, 
anglicky a rusky 

K Bakošová, K. Szuperáková, V.A  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
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Hádanka 

Vedľa brány žltý dom.  

Hádajte, kto býva v ňom. 

Jeho dvierka, ani drozd tam nedokáže vojsť. 

V tom dome zvestí zmestí. 

Každý deň doň vletia zvesti. 

Vletia a zas vyletia,  

Do sveta sa rozletia. 

Čo je to? 

 

/poštová schránka/ 

Hádanka 

 

Bodkované šaty nosí,  

umýva sa v kvapke rosy. 

Kvetinky má veľmi rada, 

preto na ne často sadá. 

Čo je to? 

 

/lienka/ 

Hráme o kartičky ... 

Ak poznáš správne odpovede kvízu zo strany 3, tak napíš na papier: 

 správne odpovede 

 meno, priezvisko a triedu 

Vhoď do schránky pri zborovni školy. 

Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže o kartičky osobne podpísané 

reprezentantom SR v ľadovom hokeji Adamom Jánošíkom je 10. júna. 

                 

1.                 pijeme teplý...  

2.                   vzdelávacia inštitúcia 

3.                      farbičky   

4.                 zrak v sg   

5.                        veta s otáznikom   

6.                  potreba na šitie  

7.                 obľúbená potrava myší 

                 

A. Fabianvá, VIII.A 

T. Ružbacká, V.A 

T. Ružbacká, V.A 
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My, deviatačky by sme sa chceli 

s Vami rozlúčiť a našim mladším 

kolegyniam popriať veľa úspechov 

pri tvorbe školského časopisu. 

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: A. Maskaľová, IX.A 

Predseda redakčnej rady: D. Kováčová, IX.A 

Redakčná rada: 

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

V. Vozáriková,   K. Bakošová,  P. Filipová,  T. Gregorová,   L. Jendralová,  

K. Plačková, T. Ružbacká, K. Szuperáková, M. Topoliová, K. Augustiňá-

ková, S. Hegedüsová, A. Fabianová 

p. uč. Romanová, p. uč. Fabianová 

Za celoročnú jazykovú úpravu ďakujeme p. uč. Bočkaiovej. 

Čo Vás čaká? 

 nový/á šéfredaktor/ka 

 nová redakčná rada 

 veľa zážitkov z letných prázdnin 

 nové čísla Školovín 

 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

Naše naj-
novšie číslo si mô-

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

zborovni. 

K. Plačková, V.A 

 Leto 

Leto je už zas, 

horúco už víta nás. 

Plavky si už vytiahneme, 

do bazénov poskáčeme. 

Plávame a hráme sa, 

leto, leto, neskonč sa! 

T. Ružbacká, V.A 


