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budeme prinášať novinky o našej
škole, pochválime sa úspechmi,
preveríme Vaše schopnosti a
niečo pekné nakreslíme. Teší
nás, že do nášho kolektívu pribudli nové tváre - piatačky, ktoré prispeli už do tohto čísla.
Snáď ich bude časom viac.
A nám všetkým prajeme pekné
jesenné dni.

K. Szuperáková, VII. A

M. Horváthová, VII. A

Naša redakčná rada

Malé hokejové okienko
História MS v hokeji
Predchodcom majstrovstiev sveta boli majstrovstvá Európy, ktoré sa prvýkrát konali v roku 1910. Prvé majstrovstvá sveta sa konali v roku 1920 ako
súčasť hier VII. olympiády v Antverpách. Od roku 1930 sa súťaž koná každoročne, s výnimkou rokov 1940 - 1946 a olympijských rokov 1980, 1984 a 1988,
kedy sa MS nekonali. V rokoch 1924 - 1968 majstrovstvá sveta boli súčasťou zimných olympijských hier.
Súčasný herný systém turnaja je 16 účastníkov elitnej skupiny. Šestnásť
účastníkov je rozdelených do dvoch skupín po 8 družstiev. V rámci skupiny sa
stretne každý s každým. Z každej skupiny postúpi štvorica tímov s najvyšším
počtom bodov do štvrťfinále. Oba tímy z ôsmich miest automaticky zostúpia do
I. divízie . Víťazi štvrťfinále postúpia do semifinále, pre porazených štvrťfinalistov sa turnaj skončí. Víťazi semifinále postúpia do finále, kde sa rozhodne o
držiteľoch zlatých a strieborných medailí a porazení zo semifinále bojujú
o bronz.
Kanada bola prvým dominantným tímom v turnaji, v rokoch 1930 - 1952 vyhrala
turnaj 12-krát. Sovietsky zväz sa prvýkrát zúčastnil v roku 1954 a po víťaznom turnaji sa stal veľkým konkurentom
Kanady. Od roku 1963 až do rozpadu štátu v roku 1991 bol
Sovietsky zväz dominantným tímom, vyhral turnaj 20-krát.
V ére samostatného Slovenska sa Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji konali na Slovensku v roku 2011, dejiskom Majstrovstiev sveta v roku 2011 boli mestá Bratislava a Košice. Budúci rok sa budú MS v hokeji konať opäť na Slovensku. Slovenská reprezentácia sa predT. Ružbacká, VII. A
staví v Košiciach.
Najbližšie MS v hokeji nás čakajú doma, na Slovensku a my Vám priblížime, čo nás čaká. Celý
rok sa na ne budeme pripravovať a keď to príde, budeme našich športovcov povzbudzovať a
držať im prsty, aby ich výsledky boli čo najlepšie. Veríme, že v slovenskej reprezentácii sa
predstavia aj odchovanci našej školy a my na nich budeme hrdí.
A. Kopčay, L. Kopčay, M. Topoli, VIII.A
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HALLOWWEENSKÝ KOMIKS

Z. Iľašová, M. Kovárová, IX.A
3

ROZHOVOR S MISS SPIŠA
Kristína spieva, že najkrajšie stromy sú na Horehroní. My vieme, že najkrajšie dievčatá na Spiši
sú z našej školy. Neveríte?
Miss Spiša 2016 Denisa Hojnošová, Miss Spiša 2017 Veronika Dičáková a Miss Spiša 2018 Klaudia Repková, všetky úspešne ukončili štúdium na našej škole. Mnohí z nás si ich pamätáme z rôznych akcií školy. Ako deviatačky nás pasovali na Imatrikulácii prvákov za žiakov školy, vystupovali
na akadémii, či reprezentovali školu v športových súťažiach. Dievčatá ako my, ale predsa iné. Úspešnejšie. Kto z nás by si bol vtedy pomyslel, že svojou krásou a inteligenciou očaria porotcov
tejto prestížnej súťaže.
My sme oslovili úradujúcu MISS SPIŠA Klaudiu Repkovú, ktorá nám veľmi ochotne poskytla
rozhovor a pridala aj niekoľko fotografií.

Ako si sa dostala na Miss Spiša? Aké boli Tvoje prípravy?
Na Miss Spiša má chceli prihlásiť moje spolužiačky, ale ja som to odmietla. Asi o dva týždne neskôr
prišla do triedy pre mňa pani riaditeľka a povedala mi, že má prihlásila na Miss Spiša. Najprv som
bola v šoku, že ako to zoberú moji rodičia, rodina a kamaráti. Ale prešiel čas a boli šťastní ako ja.
Moje prípravy sa začali na konci apríla. Chodila som s inými dievčatami do Základnej umeleckej školy
do Smižian trénovať. Zo začiatku to bolo veľmi ľahké, nacvičovali sme chôdzu, tance a podobné veci.
Museli sme si nájsť čas aj cez týždeň, ale aj cez soboty a nedele. Od rána do obeda vkuse. Dva
týždne pred súťažou sme šli na sústredenie na 3 dni do Hotela Kontakt v Tatrách. Tam sme makali
a makali. Po troch dňoch som prišla strašne vyšťavená, ale aj zmenená. Naučila som sa správne
chodiť, správne držať telo a pekne komunikovať s ľuďmi.
Aké boli Tvoje pocity, keď oznámili: „Miss Spiša sa stáva...“
Na miss som šla s tým, aby som sa naučila nové veci, spoznala nových ľudí a získala nove kontakty.
Zo začiatku som si hovorila, že pekne by bolo vyhrať, ale keď som videla, akú mám veľkú konkurenciu, tak som bola rada aj za to že som sa dostala do prvej finálovej 9-tky. A prišiel ten večer,
a z ničoho nič som počula svoje meno. Ten moment sa nedá opísať slovami. Ak človek tam nejde
s tým, že vyhrá, ale iba kvôli zážitkom a naraz sa stane najkrajším dievčaťom na Spiši, tak to je
krásny pocit. Veľmi, ale veľmi som plakala (od šťastia samozrejme :D).
Vedela si, že si Miss Spiša tretia v rade za sebou z našej školy? Myslíš, že sú tu naozaj
najkrajšie dievčatá na Spiši?
Áno vedela som, že som tretia v poradí a je to pekný pocit aj takto reprezentovať školu, aj keď už na
ňu nechodím. Vraví sa, že Spišiačky sú najkrajšie. Ale ja si myslím, že každý sme niečím výnimočný
a to je na nás najkrajšie.
Ako si spomínaš na našu školu?
Spomínam na ňu veľmi dobre. Super kolektív, super učitelia a hlavne triedni učitelia, ktorých som
mala.
Si tretiačka na strednej škole. Čo plánuješ po maturite, zamestnanie, či VŠ?
Určite chcem doštudovať strednú školu a hneď po nej chcem ísť na vysokú školu ekonomickú do
Bratislavy, Košíc alebo Banskej Bystrice.
Čo by si chcela v budúcnosti dosiahnuť?
Hlavne dobre doštudovať, nájsť si dobrú prácu. Ale jedna vec, o ktorej rozmýšľam, je to, že by som
chcela skúsiť budúci rok Miss Slovensko.
4

Niečo na záver?
Na záver by som chcela odkázať dievčatám, aby sa nebáli ísť do rizika. Ja som to prekonala a teraz
nemám problém porozprávať sa aj s cudzím človekom. A hlavne si nerobte nič z toho, ak Vás začne
niekto ohovárať kvôli tomu, čo robíte. Odvtedy, čo som vyhrala miss, tak sa ukázali ľudia, akí sú. Je
to len závisť. Nebojte sa ničoho a skúste aj zariskovať. Nebude to bolieť.

My sa chceme Klaudii poďakovať za rozhovor, popriať jej úspechy v škole aj v osobnom živote. My
jej budeme držať prstíky. A potešilo by nás počuť: „ MISS SLOVENSKO sa stáva...“
Možno to bude Klaudia a možno neskôr niektorá z nás, či z Vás.
Zvedavé otázky položili a rozhovor pripravili dievčatá zo VII.A.
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púšťanie šarkanov



začiatok školského roka



padanie listov



zber ovocia, zeleniny



ranné hmly, nočné mrazy,
slnečné popoludnia, dážď,
vietor



kratšie dni, dlhšie noci



zmena času



únava, depresia



zbieranie húb



nostalgické spomienky na
leto

Moje prázdniny

N. Bačkaiová, L. Jendralová, VII. A

Guľáš

Konečne sa skončil školský rok a začali prázdniny. Veľmi som sa tešila. Začiatok bol troška náročný, každý
deň sme mali tréningy a počas víkendov súťaže. V júli
boli Spišské trhy, bolo úžasne. Užila som si na kolotočoch. O dva týždne sme cestovali na dovolenku do Chorvátska., kde sme boli celý týždeň a počasie bolo výborné. Mám odtiaľ veľa zážitkov, ale tie Vám neprezradím.
Po návrate z dovolenky sme chodili s Laurou na kúpalisko. Tam len bola zábava !
Prázdniny ubehli ako voda. Užila som si ich a rada by
som si ich zopakovala zas. Začala sa škola. Zas a znova
učenie. Ale už čoskoro nás čaká celý týždeň jesenných
P. Filipová, VII. A

Padá lístie, padá dážď,
poďte deti na guľáš!
Babka s dedkom pribehli,
guľášom sa prejedli.
Mačka myšku naháňa,
psíček sa len zabáva.
Mačka myšku chytila,
do úst si ju strčila.
Babka rýchlo pribehla,
myške ihneď pomohla.
Padá lístie, padá dážď,
príďte zajtra na guľáš.
K. Bakošová, N. Bačkaiová, VII. A
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Jeseň
Už je tu jeseň,
už je tu zas.
Hmla, dážď, vietor
a ráno mráz.
List zo stromu stále padá,
nie som tomu veľmi rada.
Soplík mi stále visí z nosa,
Lebo je ráno veľká kosa.
K. Szuperáková, VII. A

A. Hudáčeková, V. A

Ako vzniklo ježovisko
V tomto jesennom období sa všetky zvieratá
pripravujú na zimný spánok. V predchádzajúce
školské roky sme v tomto období na hodinách
techniky zbierali konáre a dávali sme ich na
kopu za školou. Raz spoza tej kopy pani učiteľka počula fučanie. Keď prišla bližšie, videla
tam zvieratko. Nedalo jej to, odkryla konáre,
ale zvieratko sa zľaklo a skrylo sa ešte hlbšie.
A tak zavolala na pomoc pána školníka. Keď sa
vrátili, ostali v nemom úžase. Videli ježka,
ktorý sa prechádzal okolo veľkej kopy konárov. Nás poprosila, aby sme na prenosnú tabuľu nakreslili ježka a nadpis ježovisko.
K. Szuperáková, VII. A

K. Szuperáková, N. Bačkaiová, VII. A
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Halloween
Zo skrine prašivú masku vyberiem,
vyprášim ju celú a hneď si ju oblečiem.
Od domu k domu prechádzam,
sladkosti pýtam si.
Domov sa ponáhľam, že ich zjem.
S bolesťou brucha snáď nejako prežijem.
N. Tökölyová, V. Fricová, V.A

M. Horváthová, VII. A

Vyvolávanie duchov
Cez víkend sa dve rodiny spolu so svojimi deťmi
vybrali na výlet do hôr a ubytovali sa v horskom
hoteli. V jeden teplý večer rodičia opekali a deti
sa hrali za hotelom. Nudili sa, a tak jedno z detí
navrhlo vyvolávať duchov. Samozrejme, že väčšina z nich na duchov neverila, ale jeden povedal,
že duchovia sú tu s nimi. Ostatné decká ho vysmiali. Aj napriek tomu, že sa mu smiali, bol
o svojej pravde presvedčený a povedal, že im to
dokáže. Povedal: „Duchovia, ak ste tu, nech sa
rozsvieti svetlo na 4. poschodí!“ Vtom sa rozsvietilo v jednej izbe 4. poschodia.
Deti si mysleli, že je to náhoda, a tak povedali:
„Nech prejde po ceste biela škodovka!“ A zrazu
sa spoza zákruty vyrútila biela Fabia. Deti sa
zľakli, utekali za rodičmi a povedali im, čo sa
stalo. Samozrejme, rodičia im neuverili, zasmiali
sa a spokojne pokračovali v opekaní. Ale v deťoch ostal prach pochybnosti a radšej už viac
duchov nevyvolávali.

P. Filipová, VII.A, K. Augustiňáková, VII.B

My zo VII. A

L. Jendralová, VII. A
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K. Szuperáková, VII. A

Halloween

Tak už je ten deň!
Už je skoro Halloween!
Strašidlá, duchovia, pavúky,
možno príde k nám aj BUBÁK bezruký.
Nemusíte sa báť milé deti,
bude to len menší večierok, kde zelenina svieti.
Budú tam strašidelné tekvice,
hranaté, kockaté i skákacie.
Neveríte?
Príďte a uvidíte!

A. Hudáčeková, V. A
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Jesenné cvičenie v prírode
V jeden pekný septembrový deň bolo jesenné cvičenie v prírode. Deti
s pani učiteľkami sa prešli do
blízkeho lesa pri letisku. Pozorovali prírodu a rozprávali sa o
zmenách v prírode počas roka.
Keď sa nadesiatovali, zahrali si
futbal. Potom sa presunuli do oddychovej zóny na sídlisku Mier.
Pani učiteľky a starší žiaci pomáhali mladším kamarátom pri zdolávaní zábavných prekážok a preliezok.
Hladní a veselí sa vrátili na obed do školy.

Nové dresy
21.09.2018 na hokejovom zápase
nášho A-družstva sme sa poďakovali
firme Lidl Slovensko, ktorá pre mladých hokejistov - žiakov športových
hokejových tried našej školy zabezpečila tréningové dresy.
Veríme, že našim mladým hokejistom prinesú šťastie počas celej sezóny!
Ešte raz srdečne ďakujeme za podporu v mene našich hokejistov. Tešíme sa na podobné akcie, ktoré
akýmkoľvek spôsobom pomôžu našim mladým hokejistom, resp. našej škole. Dúfame, že podobných zážitkov budeme mať čo najviac!
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Exkurzia do Oswienčimu a Wieliczky
1. októbra 2018 sa žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Poľska.
Cieľom exkurzie bola prehliadka koncentračného táboru Osvienčim a
Brezinka a návšťeva soľnej bane Wieliczka, ktorá patrí medzi najstaršie soľné bane na svete. Všetci sme prišli plní dojmov, na vlastné
oči spoznali kus histórie, ktorú by sme určite nechceli zažiť na vlastnej koži. Už teraz sa tešíme na exkurzie, ktoré nás čakajú v závere
školského roka.

E. Kršjaková, VIII.A
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Futbalový turnaj MŠO

Naši žiaci (chlapci aj
dievčatá) sa stali víťazmi
turnaja Mestskej športovej olympiády 1. stupňa vo futbale. Srdečne
im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v
ďalších súťažiach.

MŠO v plávaní

25. októbra sa Z. Ovčiariková, I.B,
N. Muranská a A. Puhala, II.B,
A. Fifík, III.B a E. Gurová, IV.A
zúčastnili MŠO 1. stupňa základných škôl v plávaní. Všetci súťažili v
týchto disciplínach: 25m voľný spôsob, 50 m voľný spôsob. Ninka
Muranská v oboch disciplínach získala medailu - v plávaní na 25 m
bronzovú a na 50 m striebornú.
Alex Puhala sa v plávaní na 25m
umiestnil na 3. mieste. Srdečne

Európsky deň jazykov

Kedy: 26.septembra 2018
Kde: v učebni Anj
Kto: žiaci 7.- 9. ročníka
Čo: projekty a iné aktivity
s lektorom Anj

Na dopravnom ihrisku

V októbri žiaci 1. stupňa navštívili
dopravné ihrisko, kde si zopakovali
a precvičili dopravné značky, či
pravidlá bezpečnosti na cestách.
Najprv si preverili svoje vedomosti
na interaktívnej tabuli. Nasledovala
najzábavnejšia časť- prax. Jedna
skupina žiakov predstavovala chodcov a druhá vodičov, ktorí nasadili
na hlavy prilby a šliapli do pedálov.
Chodci sa prechádzali po vyznačených chodníkoch a prechodoch. Čas
strávený na dopravnom ihrisku sa
deťom veľmi páčil.

Mesiac úcty k starším

Imatrikulácia prvákov

V októbri žiaci tretieho ročníka navštívili Galériu umelcov Spiša. Pozreli si
zaujímavú výstavu venovanú jubilantom
- umelcom, výtvarníkom. Keďže bol
október venovaný starš ím ľuďom
a úcte k nim, boli pre deti pripravené
zaujímavé tvorivé dielne. Pre starých
rodičov si vyrobili pozdravy. Lepili
ornamenty, čipky, gombíky, pečiatkovali. Precvičili si písanie adresy, napísali pekné a milé priania svojim
starým rodičom.

V septembri zasadli do školských
lavíc, možno bojazlivo, možno smelo.
A dnes?... Sú z nich prváci po slávnostnej IMATRIKULÁCII.
24. októbra 2018 prišli naši prváčikovia do školy ako každý deň, no ich
očká žiarili zvedavosťou a nedočkavosťou. Už niekoľko dní vedeli od
pani učiteliek, že budú pasovaní za
žiakov našej školy. V stredu bol deň
s veľkým D, kedy po slávnostnej
prísahe kolégiu žiakov 9. ročníka, po
splnení požadovaných úloh a po prísahe, boli pánom riaditeľom pasovaní do cechu prváckeho - žiackeho.
Pani učiteľky a rodičia, ako i starší
spolužiaci im boli v tento výnimočný
deň veľkou oporou.
Želáme im, aby sa na našej škole čo
najviac naučili, mnoho nových zážitkov zažili a aby si našli veľa nových
kamarátov a priateľov.
Všetko dobré, milí naši prváci!
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Týždeň zdravia
15.-18.októbra 2018

Každoročne sa tretí októbrový
týždeň nesie v znamení zdravia
a zdravého životného štýlu.
Tento rok sa počas „Týždňa
zdravia“ žiaci 1. stupňa spolu
s triednymi učiteľkami pod vedením p. učiteľky Melegovej
každodenne venovali týmto témam: Zdravá výživa, Deň čis-

tých rúk, Prvá pomoc, Deň
jablka.

„Zdravie si za peniaze nekúpiš“, chápu aj tí najmenší,
a preto počas Týždňa zdravia
boli vnímaví, počúvali a určite sa
obohatili o nové vedomosti
a skúsenosti.

Streda

Pondelok

Utorok

Deň zdravej výživy

Deň čistých rúk

Nepiť!
Nefajčiť!
Nedrogovať!
Vyhýbať sa stresu!
Nezabúdať na pohyb a výdatný
spánok!
V triedach 1. - 4. ročníka žiaci rozprávali o zdravej výžive, pripravovali si chutné šaláty, desiatovníky
boli v tento týždeň plné zdravých
potravín. Žiaci IV.A pripravili pre
svojich mladších spolužiakov výstavku ovocia a zeleniny.

Žiaci sa v tento deň dozvedeli,
kedy si umývať ruky. Teraz už
vedia, že je to potrebné pri každom návrate z vonkajšieho prostredia, pred a po návšteve lekára,
po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy, pred prípravou a konzumáciou jedla, po použití toalety,
po manipulácii so zvieratami,
s odpadom, pri kašľaní, kýchaní,
počas choroby. Tiež sa naučili
správne techniky umývania rúk.

Štvrtok

Deň prvej pomoci

Deň jablka

Žiakom prvého stupňa pripravili
naši úspešní mladí záchranári
E.Krš jaková, N. Buzíkova,
K.Szuperáková, K.Kresťanko,
M.Takáč, O.Vantroba ukážky
správneho podania prvej pomoci
pri krvácaní z nosa, pri odrenine kolena, pri zlomenine ruky.
Žiaci III.A obväzovali rany
svojich spolužiakov.

JABLKO = DOMÁCI LEKÁR
Žiaci v tento deň rozprávali
o odrodách jabĺk a o ich dôležitom zastúpení v zdravej výžive.
Prišli oblečení v červenom
a spoločne sa počas prestávky
zahryzli do svojich jabĺčok.
Štvrtáci si spolu s triednou učiteľkou Ondášovou pochutnali na
ovocnom smoothie.
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Pripravili baby zo VI.A

Slávnostná certifikácia Zelenej školy!

Zber papiera
V závere školského roka 2017/2018
sa uskutočnil pod záštitou Zelenej
školy zber papiera.

Na základe hodnotiacej návštevy, ktorá prebehla dňa
4.6.2018 sme spolu s kompletným výsledkom hodnotenia v
programe Zelenej školy získali aj pozvánku na slávnostnú
certifikáciu dňa 17. októbra 2018 v priestoroch Divadla
Aréna v Bratislave! Dokázali sme týmto obhájiť a udržať
VLAJKU
aj
CERTIFIKÁT
Zelenej
š koly!
P.S.: Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Osobitné poďakovanie koordinátorke programu
p.
uč. Palenčárovej a celému kolégiu Zelenej školy a samozrejme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli prírode.

Spolu sme vyzbierali 5 591 kg papiera!
Najlepší jednotlivci:
1.

V. Říhová, IX.A

2.

E. Krotká, VI.A

3.

D. Kováč, III.B

Všetkým žiakom, rodičom a učiteľom veľmi pekne ďakujeme a tešíme
sa na ďalší zber papiera.

Čo v škol. roku 2018/2019?
V tomto školskom roku nás
čakajú ďalšie úlohy, a to vypracovanie Enviromentálneho
akčného plánu, na základe
ktorého si zvolíme prioritnú
tému na obdobie školských
rokov 2018—2020.
Vyzývame nielen členov kolégia Zelenej školy, ale všetkých akčných žiakov
a učiteľov na našej škole, aby
nám svojimi postrehmi
a nápadmi pomohli. Už teraz
Vám ďakujeme za Vašu pomoc.

17. októbra 2018 sa v priestoroch Divadla Aréna
v Bratislave za účasti doc. RNDr. Ladislava Mika, PhD., vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, uskutočnila slávnostná certifikácia Zelenej školy.

Tejto certifikácie sa zúčastnila aj naša superzš
v zastúpení p. uč. RNDr. Marty Mlynarčíkovej a PaedDr.
Oľgy Palenčárovej, ktoré prevzali certifikát Zelenej školy
na obdobie 2018- 2020 a tiež vlajku Zelenej školy.
Všetkým členom kolégia, žiakom a pedagogickým zamestnancom školy ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na
ďalšie certifikačné obdobie.
kolégium Zelenej školy
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P. Filipová, L. Jendralová, VII. A
K. Bakošová, M. Horváthová, VII. A

Malý jesenný kvíz
1. V ktorom mesiaci začína jeseň?

3. Ktorý ihličnan v jeseni opadáva?

5. Kedy je jesenná rovnodennosť?

a/ v auguste

a/ smrekovec

a/ 21. októbra

b/ v septembri

b/ smrek

b/ 21. septembra

c/ v októbri

c/ borovica

c/ 23. septembra

2. Ako sa volá sviatok, ktorý sa
oslavuje 31. októbra?

4. Posledný jesenný mesiac je...

6. Kto prichádza na bielom koni?

a/ október

a/ Jana Kirschner

b/ november

b/ princ

c/ december

c/ Martin

a/ Deň vďakyvzdania
b/ Sviatok práce
c/ Halloween

1B, 2C, 3A, 4B, 5C, 6C

Dievčatá z VIII. A
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Čo Vás čaká?

predvianočná nálada

sneh?

Mikuláš!!!
Komenského 2
052 05 Spišská Nová Ves
Web: www.zskomensn.sk

VYDALI MLADÍ
NOVINÁRI
Svoje nápady, názory a podnety
posielajte na:

Čo nabudúce?

špeciálne vianočné číslo

opäť niečo o hokeji

zaujímavý rozhovor

novoročné priania

novinyskoloviny
@gmail.com

Máme svoju
nástenku!
Naše najnovšie číslo si môžete prečítať na
webovej stránke
školy, ako aj na našej nástenke pri
zborovni.
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N. Bačkaiová, VII. A
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