
  

Po dlhej studenej zime konečne prichádzajú 

slnečné teplejšie dni. A tak, ako nám slniečko 

zlepšuje náladu, tak Vám ju chceme vylepšiť aj 

my. Tešíme sa z nových prispievateľov       a 

Vás chceme potešiť novou rubrikou o móde. Ak 

neviete, čo na seba, inšpirujte sa a úspech má-

te zaručený.  Zistite si, čo je nové v príprave 

na MS v hokeji. VESELÚ VEĽKÚ NOC! 

Jarné ŠKOLOVINY Vám zlepšia náladu 

 

Naša redakčná rada 

 

Február — marec 
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V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Mladí novinári  

Základná škola  

Komenského 2 

Spišská Nová Ves  

 

D. Pokutová, V. A 

A. Hudáčeková, V. A 

A my Vám prajeme  
krásne sviatky jari, 
veľa slniečka, rozkvit-
nuté lúky, príjemnú 
olievačku, šibačku a čo 
najmenej jarnej únavy! 
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Malé hokejové okienko 

Príprava na MS 2019 v ľadovom hokeji 

 

Príprava štadiónov 

Organizátori sú spokojní s priebehom úprav na zimných štadiónoch, či už 

v Košiciach alebo v Bratislave. V Košiciach už úspešne posadili nové mantinely, 

ale veľkou otázkou pre nich ostáva umiestnenie tlačového centra, ktoré sa pô-

vodne malo nachádzať v priľahlom parkovacom dome. Vedenie mesta rozhodlo, 

že to tak nebude a budú hľadať iné alternatívy. S najväčšou pravdepodobnos-

ťou sa bude parkovací dom používať len na parkovanie a tlačové centrum bude 

v budove vzdialenej asi tri minúty. V Bratislave riešia otázku osvetlenia, lebo to 

terajšie nespĺňa normy pre projekciu predzápasových šou. Táto modernizácia 

musí prejsť hlasovaním na mestskom zastupiteľstve.  

 

Príprava slovenských reprezentantov 

Naši hokejisti už odohrali prípravné turnaje v Nemecku, kde skončili 

tretí, potom sa predstavili vo Švajčiarsku, kde skončili tak isto tretí. 

Nakoniec sa predstavili na domácom turnaji v Bratislave. V prvom zá-

pase porazili tesne 

Bielorusko 2:1 po samostatných nájazdoch, ale v druhom zápase pora-

zili ruský výber vysoko 5:1. Po týchto 

dvoch zápasoch sa stali víťazmi domá-

ceho turnaja. 

Teraz ich čaká ešte deväť prípravných 

zápasov. Budú hrať proti Švédsku, Ne-

mecku 2x, Rakúsku 2x, Česku 2x, Veľkej 

Británii a Nórsku. A potom ich čakajú už 

len majstrovstvá sveta. Držme palce! 

MS v hokeji na Slovensku 

 A. Kopčay, VIII. A, P. Filipová, VII. A 
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K. Bakošová, , K. Szuperáková, VII.A 

Zostavili dievčatá z VIII. A 

Jarný kvíz 

1B, 2C, 3A, 4A, 5B, 6C, 7C, 8A, 9B    

1. Kedy sa začína astronomická jar? 

A/ 21. marca 

B/ 20. marca 

C/ 19. marca 

2. Ako sa volá podľa rímskej myto-

lógie bohyňa jari? 

A/ Juno 

B/ Aurora 

C/ Venuša 

3. Čo sa deje počas jarnej rovno-

dennosti? 

A/ na severnom póle po 6 mesiacoch 

vyjde Slnko 

B/ na južnom póle sa začne polárny 

deň 

C/ Na severnej pologuli máme najdlhší 

deň v roku 

4. Vítanie jari sa spája so spaľova-

ním Moreny. Čo Morena symbolizuje? 

A/ bohyňa zimy a smrti 

B/ bohyňa hladu a chudoby 

C/ bohyňa smútku 

5. Prečo pociťujeme jarnú únavu? 

A/ pretože je teplejšie a naše telo sa 

adaptuje 

B/ pretože je viac UV žiarenia a naše 

telo produkuje hormón šťastia 

C/ pretože sme prirodzene aktívnejší 

6. Približne koľko vtákov priletí kaž-

dú jar na Slovensko? 

A/ 20 mil. 

B/ 10 mil. 

C/ 30  mil. 

7. Ktorou slovenskou ľudovou tradíciou 

sa oficiálne končí obdobie Fašiangov? 

A/ stavaním mája 

B/ upálením Moreny 

C/ pochovaním basy 

8. Čo symbolizuje baránok na veľko-

nočné sviatky? 

A/ nevinnú krv, ktorú Ježiš prelial na 

kríži 

B/ obetné zviera, ktoré sa jedlo na veľ-

konočnú nedeľu 

C/ nemá žiaden význam 

9. Podľa čoho sa určuje dátum Veľkej 

noci v kresťanských cirkvách? 

A/ má presne stanovený dátum 

B/ slávi sa prvú nedeľu po prvom splne 

po jarnej rovnodennosti 

C/ je oslavou jari a trvá celé obdobie 
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Vždy ste sa chceli stať učiteľom/ učiteľkou? 

M: Áno. Už v detstve som „učila“ bábiky, potom kamarátky. Na základnej škole som si veľmi obľúbila pani učiteľku, 

ktorá ma učila ruský jazyk a výtvarnú výchovu. Túto kombináciu predmetov som vyštudovala na vysokej škole 

pedagogickej a musím povedať, že neľutujem. Teší ma pracovať s deťmi.  

B: Študovala som slovenský a francúzsky jazyk, mala so záujem študovať prekladateľstvo v Bratislave, ale pretože 

o tento odbor bol veľký záujem, bála som sa, že ma neprijmú, preto som sa rozhodla študovať na Pedagogickej fakulte 

v Prešove. 

J: Nie. 

 

Koľko rokov ste pracovali v našej škole? 

M: Na našu základnú školu som nastúpila hneď po absolvovaní vysokej školy. Začínala som školským rokom 1982/1983, 

takže som tu už viac ako 36 rokov. 

B: 17 

J: 38 

 

Mali ste nejakú obľúbenú triedu, na ktorú budete ešte dlho spomínať? 

M: Obľúbenú? Nedá sa to takto povedať. Určite najviac budem spomínať na svoju prvú triedu, na svojich prvých 

piatakov. S nimi som vlastne začínala svoj učiteľský život.  

B: Mám rada triedu, ktorej som triednou učiteľkou (IX. A), rada spomínam aj na predchádzajúcu triedu, ktorej žiaci 

už študujú na vysokých školách alebo už pracujú, lebo žiaci v týchto triedach sú (boli) veľmi slušní mladí ľudia. 

J: Áno. Triedy, ktorým som bol triedny v rokoch 1995-2001 (M. Sersen) a 2001-2006 ( L. Hudáček). 

 

Učili ste aj nejakého „slávneho“ žiaka? / nemusí to byť len hokejista/ 

M: Počas tých rokov ich bolo veľa. Tu ani nie je priestor všetkých  vymenovať. Môjmu srdcu najmilší je Tomáš Repčiak, 

ktorý sa venuje poézii, próze, publicistike, tvorbe pre rozhlas i tvorbe piesňových textov. Ten mi ako drobnučký 

piatačik recitoval na svadbe. A ako vyrástol. Žije v Spišskej Novej Vsi a naše náhodné stretnutia ma vždy veľmi potešia. 

B: Okrem „slávnych“  hokejistov som učila aj učím veľa žiakov, ktorých si vážim pre ich dobré vlastnosti, slušnosť, 

i keď nie všetci dosahovali výborné študijné výsledky. 

J: Dersen, Hudáček, Ščurko, Slamený– reprezentanti SR, Karabin– reprezentant ČSSR 

 

Myslíte si, že Vám bude škola a žiaci chýbať? 

M: Určite áno. Veď viac ako polovicu svojho života som prežila v škole. 

B: Určite áno. 

J: Nie. 

 

Prečo „super zš“ ? 

M: Pre mňa to bola, je a bude super škola.  

B: Lebo žiaci aj učitelia sú super. 

J: Neviem. Možno preto, čo dokázali naši žiaci- hokejisti: Majstri Slovenska 1985, či Vicemajstri Slovenska 2001.  

 

Všetkým trom ďakujeme za rozhovor a prajeme im ešte veľa pekných dní medzi nami.  
 

 

 

 ROZHOVOR 

My zo VII. A 

V živote človeka to už tak chodí. Vyštuduje, nájde si zamestnanie, pracuje a potom príde čas na zaslúžilý odpočinok. V 
dnešnej dobe je človek rád, keď si ho užije aspoň v akom-takom zdraví, v kruhu najbližších, či priateľov. V tomto škol-
skom roku sa poslednýkrát stretávame s p. uč. Melikantovou, Mlynarčíkovou, Bočkaiovou, Danielom a Ľ. Jetšom. Keďže 
nám všetci prirástli k srdcu, ich prácu si vážime, máme ich radi, rozhodli sme sa ich osloviť a položiť im pár otázok. 
Všetkým sme položili rovnaké otázky. Niektorí z nich sa trošku rozpísali, a tak sme museli rozhovor s nimi rozdeliť do 
dvoch častí.  Najskôr prinášame rozhovor s trojicou p. Melikantová, Bočkaiová, Jetš a v ďalšom čísle to budú p. Mly-
narčíková a Daniel. Nakoľko sú niektoré otázky  podobné otázkam, na ktoré už p. Jetš zodpovedal v č, 11-12/2016, 
jeho odpovede sú  z tohto dôvodu kratšie. 
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VEĽKONOČNÝ KOMIKS 

Z. Iľašová, IX.A 
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Snežienka 

Ten 21. marec nesie prvý jarný deň. 

Kvitnú kvety, stromy, lúky. 

Aspoň ja tak o tom viem, 

že to robia dobré ruky 

našej Matky prírody. 

Prvé jarné snežienky rastú na jar ako z vody. 

Teda? Pardon, ako z lúky. 

Nerastie v tejto dobe fialka,  

neprežíva také muky 

ako naša snežienka. 

Tá je ešte malá, slabá, 

vyrástla zo semienka. 

Zrazu ale líška dravá 

pribehla zo svojej nory. 

Lenže naša snežienka 

veľmi sa jej bojí. 

Šliapla na ňu z celej sily, 

lebo beží za myšami, 

uloviť si chcela v chvíli 

skoro ich už mala,  

no nie aby sa s nimi hrala. 

Chcela ich mať pre líšťatá, 

ktoré pištia hladom. 

Nevedela však, že malá zlatá 

snežienka kvitne pod stromom.  

Snežienka im urobila službu. 

Komu? Čomu? Akú? Kedy? 

Líšťatám! Obetovala sa pre ich chudobu. 

Aby neboli hladné vtedy, 

keď ich mama neuloví myši. 

Síce tak smutne, ale predsa 

sa nám báseň končí.  

  N. Tökölyová, V.A 

 N. Maximová, V. A N. Bačkaiová, K. Szuperáková, VII. A, D. Pokutová, A. Hudáčeková, V A 

Jar je obdobie, kedy sa každý teší na niečo iné. Deti sa napríklad tešia 

na veľkonočné prázdniny a blížiaci sa koniec školského roka. Niektorí 

chlapci sa tešia na Veľkú noc, že dostanú nejaké peniažky za vykúpanie 

a šibanie dievčat. Dievčatá sa tešia, že si nemusia obliekať toľko vrs-

tiev, ale môžu ukázať svoje pekné krivky. Na jar všetky rastliny 

a zvieratká tak povediac ožijú. Rastliny sa zafarbia do farieb dúhy 

a zvieratá budú mať svojich potomkov. Jar je krásna, tak si ju užime. 
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Módne trendy 

Konečne sme sa dočkali dňa, keď sme šli na lyžiarsky výcvik. Každý sa 

strašne tešil, že sa pôjdeme lyžovať. Cez školu a bez rodičov! A ten čas 

nastal. Najprv nás rozdelili do skupín: lyžiari, nelyžiari a tí, čo si o sebe 

myslia, že vedia lyžovať, ale treba sa im ešte zlepšiť. Hneď prvý deň  sme 

lyžovali asi 2 hodiny a po večeri unavení zaľahli do postelí. Aby sme ráno 

vládali, tak nás chodili učitelia kontrolovať, či už spíme, alebo či nám nie 

je zle. V jeden deň sme sa šli prejsť na Chopok. To bola krása! Úžasný vý-

hľad! A večerná diskotéka tiež stála za 

to. Všetci sme si to tam užili, domov sa 

nám ani nechcelo ísť. Radi by sme si to zo-

pakovali. Mnohí sa naučili síce len základy 

lyžovania, ale iní sa zdokonalili, až im bolo 

ľúto, že už nestihli tohtoročné majstrov-

stvá sveta. Petra a Michaela, budúci rok 

máte konkurenciu! 

 

      P. Filipová, VII. A 

módne redaktorky zo VII. A 

Lyžiarak 

Čo je žlté, je in 

Farbou sezóny 2019 je 

žltá. Ak ale siahate po 

menej výrazných kúskoch, 

zvoľte béžovú. 

Zábavný trend! 

Elastické cyklistické šortky sú moderným 

nástupcom klasických legín. Hodia sa ku 

košeli, saku aj blúzke. 

Naspäť do 90-tych rokov 

Ak máte v skrini nejaké staré oblečenie z 80-tych 

rokov, máte vyhraté. Do módy sa vracajú veľké, 

široké rukávy, nohavice a vystužené ramená. 
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Veľká noc 
 

Chlapci už si kujú plány 
na Veľkú noc pre dievčatá. 
Ten plán, on je nevídaný, 
chcú nás hodiť do blata. 

 

Čoby do blata, vyšibať nás, 
aj s vodou oblievať, 

po chrbte prejde mráz, 
česť si budú dobývať. 

 

Už prešli celú dedinu, 
všetkým dali nádielku, 
mali to fakt za chvíľu, 

obliali mi postieľku. 

 

Aj všetky mamy vyšibali, 
na rade sú dievčatá. 

Ale, čo to? Kde sa podeli? 
Palica je odratá. 

 

To bolo riadne šibanie, 
už sme doma, vidíme. 

Keď však príde jedno prianie, 
všetko im to vrátime. 

 

Na večeru navaríme 
zapekané ponožky, 

v ich očiach radi vidíme 
radosť starej rohožky. 

 

Do postele pripravíme 
mokrú žltú špongiu, 

spať sa chlapcom dobre bude, 
nedostaneme ľaliu. 

 

No tak, veď pre jeden kvietok 
taká sranda cez ten sviatok. 

Aj tak sa to zopakuje 

a mňa niekto opäť poriadne obleje. 
 
 
 
 
 

 

D. Pokutová, V. A 

 

 

Veľká noc 

N. Maximová,       
N. Tökölyová, V. A 

Veľkonočné tradície 

Veľkonočným sviatkom sa často hovorí, že sú kresťan-

ské. Aj zvyky, ktoré sa počas nich dodržiavajú, majú 

pôvod kresťanský.  

Ale aj rodiny, ktoré sú neveriace, okrem toho, že ne-

dodržiavajú pôst a nechodia do kostola, trávia tieto 

dni veľmi podobne. 

Po veľkom upratovaní si vyzdobíme príbytky jarnými 

kvietkami, bahniatkami, maľovanými či ináč vyzdobe-

nými vajíčkami, farebnými obrusmi... 

Aj ponuka jedla pre šibačov je rovnaká: veľkonočná 

šunka, vajíčka, šalát, fašírka, červená kapusta alebo 

cvikla. A samozrejme aj chren musí byť. A potom už 

len čakáme. Do 12-tej nás chalani vedrami olievajú vo-

dou a nejakou-tou voňavkou. Poriadne nás vyšibú a my 

im za odmenu dávame va-

jíčka, peniaze a tiež ich 

poriadne pohostíme. Ale po 

12-tej už olievame my... 

N . Tökölyová, S. Špirko, V. A, K. Szuperáková, VII. A 
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Tvorivá angličtina 

E. Marciová, VI. A 

Jar je síce ročné 
obdobie, v ktorom 
sa prebúdza príro-
da, ale zároveň je 
to aj téma, ktorá 
zaujala niektorých 
natoľko, že na ho-
dinách angličtiny v 
nich prebudila tvo-
rivé myšlienky. Pau-
la vyjadrila svoj 
vzťah k jari  v bás-
ni, Dominika pridala 
ilustráciu, Eliška 
Vám pripravila 
o s e m s m e r o v k u         
a Aďa nakreslila 
svoje obľúbené 
zvieratká. A Vy?  A. Čonková, VII. A 
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Lyžiarsky výcvik žiakov 1. stupňa 

V priebehu troch dní 13.-15.2.2019 sa 80 žiakov 1. stupňa zúčastnilo lyžiarskeho výcviku s 

dennou dochádzkou do lyžiarskeho strediska Poráč Brodok.  

S výcvikom žiakov na 1. stupni sme začali v minulom školskom roku na žiadosť rodičov. Získal 

si veľkú popularitu u žiakov  aj u rodičov. Žiaci boli rozdelení do 6 družstiev a venovalo sa im 

7 učiteliek 1. stupňa a asistentka B. Kežmarská. Učili ich techniku zjazdového lyžovania 

a jazdu na vleku. Pomocnú ruku podali aj traja oteckovia. 

Žiakom sa lyžovanie páčilo a zažili množstvo krásnych a nezabudnuteľných zážit-

kov. Následne mali možnosť zdokonaliť sa v lyžovaní počas jarných prázdnin, ktoré sa začali 

týždeň po výcviku. 

 

 

Karneval 
Už tradične je obdobie fašiangov spojené so zábavou, karnevalmi či plesmi. Aj tento rok sa 26.2. 2019 v našej 

škole uskutočnil karneval pre žiakov 1.-4. ročníka. Počas popoludnia sa žiaci mohli na chvíľu premeniť na roz-

právkové bytosti, zvieratká, baletky, či na postavy z rôznych dobrodružných filmov. Maskám nechýbala kreati-

vita ani originalita, pestrosť farieb. Pod dozorom triednych učiteliek a vychovávateliek sa zabávali, tancovali 

a vzájomne súperili v rôznych súťažiach. Na záver si žiaci pochutnali na  sladkých šiškách, bez ktorých by kar-

neval nebol karnevalom. 
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Vesmír očami detí 
XXXIV. ročník celoslovenskej 

súťaže 

Regionálne kolo: 3. kategória 

5.-9. ročník:  

1. miesto- A. Takáčová  

/VIII. B/, práca postupuje do 

celoslovenského kola. Blahože-

láme a držíme prsty!  

Vystavené práce:  

Emka Gurová /IV. A/ 

Ema Kršjaková /VIII.A/ 

 Vanesa Jendralová/VIII.A/ 

Natália Omastová /VIII.A/ 

Dominka Rusiňáková /IX. B/     A. Takáčová: Pozdrav z vesmíru 
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Olympiáda AJ krajské kolo 

V decembri sme sa zúčastnili zau-

jímavých tvorivých dielní v Galérii 

umelcov Spiša. Technikou „tepanie“ 

sme na viečka  zo zaváraninových 

fliaš vytvorili rôzne obrázky. Naj-

prv si žiaci pripravili na papier ná-

vrhy motívov. Potom ich nakreslili 

zmazateľnou fixou na viečko 

a vytepali klincom v drevenej rúč-

ke. Do viečok si urobili dierku 

a navliekli šnúrku. Vznikli krásne 

vianočné ozdoby na stromček.  

16. januára 2019 bola naša škola or-

ganizátorom okresného kola Olym-

piády v anglickom jazyku. Našim 

dievčatám sa veľmi darilo. 

V kategórii 1A Tamara Vilkovská, 

VI.A obsadila pekné 5. miesto. 

V kategórii 1B Zoja Iľašová, IX.A,  

a v kategórii 1C Paula Zemková, 

IX.B, obsadili krásne 1. miesta          

a  zabezpečili si postup na krajské 

kolo v Košiciach. 

Vo februári sa obe úspešné olympio-

ničky zúčastnili krajského kola 

OAJ na  UPJŠ Košice, Zoja Iľašo-

vá sa stala  úspešnou riešiteľkou 

kategórie 1B a  Paula  Zemková 

úspešnou riešiteľkou kategórie 1C 

Native speaker. Blahoželáme. 

Gymnastický štvorboj 

V dňoch 11.-12.3.2019 sa v našej 

škole uskutočnili okresné majstrov-

stvá v gymnastickom 4-boji. Súťaže 

sa zúčastnilo 18 chlapčenských 

a 34 dievčenských družstiev. Žiaci 

našej  školy súťažili vo všetkých 

troch vekových kategóriách.  

Výsledky:  Kategória A – žiaci 1. – 3. 
ročníka:  
Dievčatá  Tamara Fiľová, Nina Mu-

ránska, Kiara Repková, Anička Ši-

monová, Lívia Tomašková obsadili  

2. miesto. 

Chlapci Jakub Bobko, Kristián Kres-

ťanko, Filip Mrovčák, Roman Pecha, 

Kevin Sidor obsadili 4. miesto. 

Kategória B – žiaci 4. – 6. ročníka : 
Dievčatá Nina Tökölyová, Eliška Mar-

ciová, Sarah Strapková, Lilian Janno-

vá, Ema Gurová, Zuzana Valovičová, 

Ema Fiľová obsadili 9. miesto. 

Chlapci Ján Mrovčák, Jakub Beličák, 

Andrej Volčko, Viktor Ferenc  obsa-

dili 4. miesto. 

Kategória C – žiaci 7. – 9. ročníka: 
Dievčatá Nina Hamráková, Kristína 

Muránska, Kristína Szuperáková, Ema 

Kršjaková, Natália Omastová  obsadili 

3. miesto. 

Chlapci Matúš Hadušovský, Bruno  

Wágner, Radoslav Neupauer, Maxi-

milián Truhan, Jakub Kišidai obsa-

dili 1. miesto a budú našu školu re-

prezentovať na krajských majstrov-

stvách v Košiciach. 

Naši najúspešnejší jednotlivci  Ema  

Kršjaková  a Radoslav Neupauer  

obsadili 2. miesto. 

Olympiáda AJ okresné kolo Tvorivky 

Púpava lekárska, podbeľ liečivý, lipa 
malolistá, prvosienka jarná, materina 
dúška, mäta pieporná, nechtík lekársky, 
ľubovník bodkovaný... Liečivé bylinky 
nazbierané v prírode matky Zeme roz-
voniavali vo 4. ročníku. Žiaci pri prebe-
raní učiva z prírodovedy „Rastliny spolo-
čenstva lúk a lesov“ mali možnosť 
ochutnať chuť niektorých bylín. Triedna 
učiteľka O. Ondášová im pripravila čaj 
z repíka lekárskeho a mäty piepornej. 
V triede nainštalovala výstavku sušených 
bylín, žiakom priblížila význam zberu 
liečivých rastlín, ako aj ich účinky na 
ľudský organizmus.  

Bylinky zo záhradky    

matky Zeme 
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V dňoch 26.-27. marca 2019 sa 
uskutočnilo okresné kolo Mate-
matickej Pytagoriády. Aj naša 
škola vyslala úspešných riešite-
ľov školského kola, aby si po-
rovnali sily      s rovesníkmi z 
iných škôl. Niektorí boli úspešní 
viac, iným sa darilo menej.  
 
Najlepší výsledok dosiahol Dá-
vid Sokolský z III. A, ktorý aj 
so zlomenou nohou obsadil 
krásne 2. miesto. 
Úspešnými riešiteľmi sa stali aj 
D. Kováč, III.B, K. Kresťanko, 
III. A, M. Frankovič, VII. A, 
M. Slivka, VIII. A. 
 
Všetkým blahoželáme a praje-
me úspechy aj v budúcnosti.  

Čo vieš o hviezdach       

okresné kolo 

Turistický krúžok v KE 

Dňa 14. marca 2019 sa v ZŠ Komen-

ského v Spišskej Novej Vsi usku-

točnilo obvodné kolo 65. ročníka 

Hviezdoslavov Kubín v prednese 

poézie a prózy  Naši žiaci podali 

tradične dobré výkony a dosiahli 

tak pekné výsledky. 

I. kategória  POÉZIA 

2. miesto: Jakub BOBKO  

I. kategória    PRÓZA 

1.miesto: Kristián KRESŤANKO  

II. kategória   POÉZIA 

1.miesto: Nina MAXIMOVÁ  

2. miesto: Tadeáš LABUDA  
II. kategória   PRÓZA 

1.miesto: Alexandra HUDÁČEKOVÁ  

III. kategória  POÉZIA 

1.miesto: Nina HAMRÁKOVÁ  

2. miesto: Paula ZEMKOVÁ  
III. kategória   PRÓZA 

2. miesto: Adriana TAKÁČOVÁ 

Miklušova väznica a Katov byt 

v Košiciach. Dve historicky 

prepojené budovy boli cieľom 

členov nášho turistického 

krúžku. Žiaci sa dozvedeli zau-

jímavú históriu tejto väznice.  

Navštívili aj  podzemné pries-

tory mučiarne, ktoré boli pre 

mnohých strašidelné. 

Úspešná Lucia 

Slovenská reprezentantka v 

šortreku Lucia Filipová získala 

na zimnom Európskom olympij-

skom festivale mládeže (EYOF) 

v Sarajeve striebornú medailu 

v pretekoch na 500 m. A po 

návrate samozrejme jej kroky 

smerovali k nám do školy, aby 

nám ukázala krásnu medailu. 

Blahoželáme a prajeme úspešné 

ukončenie sezóny.  

20.3.2019 sa uskutočnilo okresné 

kolo astronomickej súťaže Čo vieš    

o hviezdach. Našim žiakom sa aj       

v tomto školskom roku veľmi darilo.  

V I. kategórii sa T. Labuda, V.A 

umiestnil na 1. mieste. 

V II. kategórii boli všetci na stupni 

víťazov:  

E. Kršjaková, VIII. A-1. miesto 

D. Le Thanh, IX. A-2. miesto 

M. Topoli, VIII. A– 3. miesto 

M. Slivka, VIII. A- 4. miesto 

Držíme prsty v ďalších kolách. 

Hviezdoslavov Kubín    

obvodné kolo 
Fyzikálna olympiáda 

okresné kolo 

13. marca 2019 sa v našej škole 

uskutočnilo okresné kolo fyzi-

kálnej olympiády. 

V kategórii F nás úspešne repre-

zentovali 4 žiaci VIII.A triedy. 

Krásne 2. miesto obsadila Lucia 

Mroceková, 3.miesto Ema 

Kršjaková, 7.miesto Natália 

Omastová. Blahoželáme. 

   Pripravili baby zo VI.A 

Matematická Pytagoriáda 
okresné kolo 
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Ú s t n a  h y g i e n a            

a správna starostli-

vosť o zuby je pre nás 

aj tento školský rok 

jednou z priorít vzde-

lávania detí. Správne 

návyky v starostlivosti 

o chrup, ktoré si deti 

osvoja už počas školy, 

im v budúcnosti prine-

sú krásne a zdravé zuby. Vďaka projektu Dental Alarm 

malo 24 detí z prvého stupňa možnosť sa naučiť ako 

správne používať zubnú kefku, čo znamená správna zubná 

hygiena, či aké pomôcky dentálnej hygieny potrebujeme 

pre zdravé zuby po celý život. Vďaka zubným kefkám, 

ktoré deti dostali, mali možnosť aj praktického nácviku 

čistenia. 

Dvojica študentov zubného lekárstva z LF UPJŠ v Koši-

ciach - Katarína Janičová a Richard Kožík navštívili deti  

4-krát. V rámci prednášok na tému hygiena, anatómia, pa-

togenita a výživa deťom podrobne vysvetlili nielen ako sa 

o zúbky správne starať, ale aj ako sa stravovať, prípadne 

ako odhaliť skrytý zubný povlak, ktorý spôsobuje kazy. 

kolégium Zelenej školy 

21. marca 2019 bol Deň vody. Aj naša škola sa zapojila 

do tejto akcie. Niektorí žiaci a učitelia v spolupráci so 

Správou NP Slovenský raj sa zúčastnili tradičnej akcie 

"Otvárania studničiek v Slovenskom raji". Keďže sme 

certifikovaná Zelená 

škola, pomoc prírode 

a životnému prostrediu je taktiež jednou z priorít našej 

školy, tak podporujeme aktivity zamerané na ochranu 

životného prostredia a dôležitosť vody v prírode. 

V tento deň prišli žiaci a učitelia v modrom a po celý 

deň sme všetci pili len čistú vodu. Aj v školskej jedálni 

nám v tento deň k obedu ponúkli čistú vodu.  

Projekt Dental Alarm  

 

Deň vody 
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                        N. Tökölyová, V. A                   
P. Filipová, L. Jendralová, VII. A     

Bohyňa zimy a smrti  

                     

 1.                    sviatok zaľúbených 

 2.                    veda o Zemi 

 3.                obrovská inak 

 4.                ...na odpadky 

 5.                LOVE po slovensky 

                

 6.              opak pod 

 7.               mama a ... 

 8.              samec kozy 

             

 

 

A čo sme sa dozvedeli „nového“ na hodinách biológie? 

 

 Človek je nepárnokopytník 

 Kôň má na nohách párny počet prstov 

 Kloaka je zviera, ktoré nežije na Slovensku ( kloaka je vylučovací orgán u vtákov) 

                                                                          z archívu vyučujúceho BIO 

                 
maľujeme ho na Veľkú 

noc 

                  
chlapci dostanú za 

šibačku 

                 tanec v kroji  

                 s čím šibeme 

                posledný jarný mesiac 

            

                 jeme ju na Veľkú noc 

                   chlapci nás prídu... 

                veľkonočné zviera 
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Čo Vás čaká? 

 Veľká noc 

 Máj mesiac lásky 

 MDD!!!!!!!!!!!!!! 

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:  Tamara Ružbacká 

Predseda redakčnej rady: Kiara Bakošová 

Redakčná rada: 

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

P. Filipová,  K. Augustiňáková, L. Jendralová, K. Szuperáková,  N. Bačkaiová, A. Čonková,     

N. Tökölyová, A. Hudáčeková, N. Maximová, T. Labuda, D. Pokutová, S. Špirko 

p. uč. Romanová 

 

Čo nabudúce? 

 leto 

 MS v hokeji 

 zaujímavý rozhovor 

 zo života školy 

 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

N a š e 
najnovšie čís-

lo si môžete prečí-
tať na webovej 
stránke školy, ako aj 
na našej nástenke 

pri zborovni. 

A. Čonková, VII.A 

  


