
  

 

Leto. Najobľúbenejšie ročné obdobie. 
Teplo, slnko, voda a hlavne prázdniny. 
Všetci sme na ne čakali desať mesia-
cov a už sú predo dvermi. Už len dopí-
sať posledné stránky v zošitoch, 
opraviť známky a čaká nás zaslúžený 
oddych. Nastane čas dovoleniek, výle-
tov, množstva zážitkov, ale aj športo-
vania, poznávania nových krajín, či 
zaujímavých kútov nášho Slovenska. 
Vráťme sa oddýchnutí, obohatení o 
nové skúsenosti, načerpajme veľa síl, 
energie, veď ich v septembri budeme 
všetci znova potrebovať. 
   Vaše Školoviny 

Letné Školoviny – posledné v tomto 

školskom roku 

 

Naša redakčná rada 
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V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE: 

Mladí novinári  

Základná škola  

Komenského 2 

Spišská Nová Ves  

 

Leto 

Slnko žltej farby je, 

teplo nás vždy zohreje. 

Prišlo leto, prišlo teplo,  

každý kvet dnes rozkvitol. 

T. Gregorová,VI. A 

L. Jendralová, VI.A                A. Fabianová, IX.A 
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Darí sa nám aj        
v iných športoch... 

Večerný beh mestom 
V júni sa už tradične konal večerný beh naším mestom, kde sa v kategórii dievčat podarilo 

Zoji Iľašovej dobehnúť na 2. mieste a Maximiliánovi Truhanovi na 3. mieste. Obaja sú 

žiakmi VIII.A. 

 

Okresné majstrovstvá v malom futbale mladších žiakov – Školský pohár SFZ 

23. apríla 2018  družstvo chlapcov v zložení P. Čech, M. Frankovič, J. Kochan (VI.A), T. Čuj 

(V.D), N. Špilda (VI.B), P. Gonda, D. Labuda, M. Šuty, D. Tompoš (VII.A) obsadilo 2. miesto. 

Okresné majstrovstvá v atletike žiakov  a žiačok ZŠ 

 
28.mája 2018 boli úspešní naši atléti. Družstvo chlapcov v zložení M. Hadušovský, M. Tru-

han, D. Kišidai (VIII.A), M. Grec, E. Grič (IX.A), M. Gregor, D. Červenka, K. Lapšanský (IX.B) 

sa umiestnilo na 1. mieste.  

Medzi jednotlivcami boli úspešní:  

Z.Iľašová, VIII.A-beh na 60 m-3. miesto, beh na 300m- 3. miesto 

Štafeta dievčat 4x60m ( Z. Iľašová, VIII.A, L. Filipová, IX.A, E. Hanzoková a V. Jendralová, 

VII.A) - 2. miesto 

M. Truhan, VIII.A- beh 300m – 3. miesto 

M. Gregor, IX. B – skok do výšky- 2. miesto, skok do diaľky – 3. miesto 

Družstvo chlapcov nás reprezentovalo na krajských majstrovstvách v Košiciach. 

Spišské športové hry 
8. júna 2018 sme všetci na futbalovom štadióne sledovali za prítomnosti spišskonovoveských 

olympionikov otvorenie SŠH  a tiež veľkolepé pristátie parašutistov, či kultúrny program.  

Potom už  nasledovali jednotlivé súťaže. Úspechy našich žiakov: 

Hokejbal- žiaci 7.-8. ročníka (M. Jančura, F. Saksa, R. Neupauer, K. Tatarko, B. Wagner,    

K. Mikolaj (všetci VIII.A), P. Gonda, P. Polčík, M. Šuty, M. Topoli( VII. A) sa stali víťazmi 

a teda obsadili 1. miesto. 

Vybíjaná – K. Augustiňáková (VI.B), S. Pavlanská, A. Giňová, E. Marciová, E. Krotká, L. Kala-

futová, T. Knuteľová (V.A), M. Kapustová, N. Hurtuková (V.B), S. Hanzoková (V.D) sa umies-

tnili na 2. mieste. 

M. Gregor (IX.B)- skok do výšky- 2. miesto 

K. Muránska (VIII.B) - 100m v.sp.- 1. miesto, 50m znak -1. miesto, 50m v. sp.- 2. miesto, 

50m prsia- 2. miesto 
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Letné pranostiky:  

 Keď na Medarda prší, bude pršať štyrid-

sať dní 

 Peter a Pavel rozsievajú huby 

 Keď na Margitu prší, nebude hrozna  

 Horúce leto, studená zima  

 Nijaké leto, nijaká zima  

 Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku 

očakávať  

 Ak je pred Annou pekne, je po Anne 

mrzko  

 Ak je zlé leto, bude pekná jeseň 

Z. Iľašová, VIII. A 

Letný komiks 

 

Z. Iľašová, VIII.A 
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Namiesto rozhovoru:              

Rozlúčka s deviatakmi 
Nie každý zažije promócie po ukončení vysokej školy. Nie každý sa zúčastní stužkovej. Ale rozlúčkový 
večierok deviatakov absolvuje väčšina z nás. Krásny večer plný dojemných slov, sĺz, poďakovaní učite-
ľom, rodičom, piesní, tanca a hlavne dobrej nálady, bude pre tohtoročných deviatakov milou spomienkou 
na rozlúčku s našou školou. Po príhovoroch žiakov, rodičov aj p. riaditeľa si spoločne zaspievali rozlúčko-
vú pieseň a vrhli sa do víru tanca. Mnohí v sebe objavili parketových levov. Dievčatá po chvíli zistili, že 
bez vysokých opätkov to ide lepšie. Škoda len, že aj tento večer mal koniec. Mnohí by si ho radi zopako-
vali. My im všetkým prajeme úspešné štúdium na stredných školách a tak, ako budú spomínať na tento 
večer, nech spomínajú aj na našu školu. Niektorí boli ochotní nám niečo prezradiť a tak sa s Vami o ich 
odkazy radi podelíme.  

Na čo si spomenieš, keď sa Ťa opýtajú na základnú školu? 
A: Nič konkrétne, ale mám veľa spomienok, na ktoré sa tak ľahko nezabúda, či sa jed-
ná o triedu, alebo učiteľov. Všetci mi dali niečo, vďaka čomu sa odrazím ďalej a budem 
rásť... 
JA1: Na prestávky, spoločné výlety, chvíle so spolužiakmi, na triedneho 
JA2: Ešte na rozlúčkový večierok 
Lucia:Na spolužiakov, učiteľov, každý nám vždy rád pomohol 
Lukáš: Najviac si spomínam na prvý deň v 1. ročníku 

XY: Na každý deň, čo som tu prežil 
XX: Na ľudí, s ktorými som sa nasmial 

Aký bol Tvoj najobľúbenejší predmet a prečo? 

JA1+Lucia: Telesná, lebo ma baví športovať a cvičiť 
Lenka: Slovenčina, lebo ma baví sa ju učiť 
?: Dejepis, naučil som sa veľa z dejín 
A: Myslím, že matematika, slovenčina a výtvarná, Nie žeby som bola fanúšik týchto pred-
metov, no mala som na nich učiteľov, ktorí ma vedeli pochopiť a ak som aj nevedela, vždy 
mi radi pomohli a podporovali ma 
Lukáš: chémia, lebo zvykla byť sranda 
YY: Geografia, lebo je to veľmi zaujímavý predmet 
??: matika je ľahká 
XY: ANJ– Mrs. FROZEN 

Čo odkážeš mladším spolužiakom? 

Lenka: Aby sa učili a išli za svojím cie-
ľom 
&: Učte s a rešpektujte učiteľov 
?: Učte sa!  A hlavne fyziku – je to bu-
dúcnosť 
A: Vážte si svojich učiteľov, vynakladajú 
úsilie na to, aby Vám odovzdali kúsok 
seba 
Lukáš: Aby sa až tak nebáli veľkých skú-
šok 
!: Poriadne sa učte, lebo bez toho sa 
dnes už nikam nedostanete 
**: Aby sa učili na Monitor a spravili si 
rozlúčkovú 
YX: Držte spolu, nehádajte sa, užívajte 
si spoločné chvíle 

Chce ešte niekto niečo dodať? 

?: Za 9 rokov som mal veľa zážitkov, vždy sme boli jedna trieda. Buďte spolu, 
kým môžete, potom sa už nikdy nemusíte vidieť 
Lukáš: Všetci mi budú chýbať! 
!: Veľmi sa teším, že spoznám na novej škole nových ľudí 
 

A náš odkaz Aničke, ktorá 
bola jednou z nás a jej kres-
by boli súčasťou ŠKOLOVÍN:  

„Drž sa, nech sa Ti darí a ak 
budeš mať priveľa voľného 
času, tak si na nás spomeň a 
niečo nám nakresli!!“ 

                 My zo ŠKOLOVÍN 
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Štvrtácky pondelok  

 

Vo štvrtáckej triede máme  

veľa predmetov. 

Nevedeli ste? Tak ste múdri 

a už viete to.  

 

Slovenčina, prírodoveda, informatika, 

matematika, geometria, čítanie. 

„Pozor, pani učiteľke sa netyká!“ 

Za to hrozí pokarhanie! 

 

Na slovenskom jazyku 

máme slová vybrané. 

Učíme sa ich naspamäť, 

po b, m, p, r, s, v, i zet. 

„Prosím, pani učiteľka !“ 

pohotovo sa pýtame: 

„ Kde je dĺžeň a kde mäkčeň?“ 

„Mám to písať väčšie, menšie?“ 

 

Na hudobnej výchove  

rôzne tóny spievame. 

Niektoré už poznáme, 

Ale mnohé ešte nie. 

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... 

No počkať, ešte len zima k nám ide! 

 

Na matike počítame všelijaké príklady. 

Keď sa povie slovo podiel, 

príklady hneď rýchlo podeľ. 

Keď sa povie súčin, 

násobenie učiň. 

 

No a súčet znamená, 

bude s plusom premena. 

Že to dobre zráta,  

dúfa naša Kata. 

Rozdiel zasa znamená, 

že čísla na menšie sa premenia. 

 

Keď nám skončí matika, 

začne informatika. 

Myš, monitor, klávesnica, 

už nám červenejú líca. 

Bude to drahá výbava 

táto počítačová zostava. 

A viete čo je najlepšie? 

Že každý jednotky tu dostáva. 

 
Zazvonil školský zvonec  
a vyučovaniu je koniec. 
To boli naše pondelkové hodiny. 
Aha!  A na dvore už čakajú 
všetky naše maminy. 

 
 

 

Až raz budem spisovateľka  
Dobrý deň. Volám sa Nina. Minule sme sa na vyučovaní rozprá-
vali o našej krajine, o tom, čo sa nám tu páči, čo máme radi 
a čo nie. Ja som sa nad tým trošku zamyslela. Prečo mám rada 
Slovensko? Hm, dobrá otázka. Narodila som sa tu, žijem tu, 
chodím tu do školy. Slovenský jazyk patrí medzi moje najobľú-
benejšie predmety. A viete prečo? Nuž lebo veľmi rada čítam. 
Najradšej mám knihy našich spisovateľov. S ich rozprávkami 
či básničkami chodím aj na rôzne recitačné súťaže. Môžem 
Vám prezradiť  tajomstvo? Raz, keď budem veľká, chcela by 
som sa stať spisovateľkou. Takou naozajstnou, akou bola Kris-
ta Bendová. Často si  to aj skúšam. Píšem básničky alebo roz-
právočky, ktoré čítam spolužiakom v škole. Naposledy som 
napísala báseň o mojej škole. Takúto: 

Tak čo? Myslíte, že niečo zo mňa bude? Ja viem, musím sa 
toho ešte veľa naučiť. Ak sa Vám to aspoň trošku páčilo, tak 
sa teším. Dúfam, že raz napíšem toľko básničiek, koľko je 
krásnych vecí na Slovensku. Nabudúce to bude možno 
o mojom najmilšom meste, o Spišskej Novej Vsi. 

Nina Maximová je žiačkou IV. A triedy 

našej školy. S touto prácou sa zúčastnila 

celoslovenskej súťaže Prečo mám rád 

slovenčinu, prečo mám rád Slovensko   

a bola veľmi úspešná. V konkurencii 134 

hodnotených prác v 1. kategórii získala 

čestné uznanie. Blahoželáme a veľmi radi 

ju v budúcnosti privítame  medzi nami     

v ŠKOLOVINÁCH. 
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A. Fabianová. IX.A 

  
 

Leto je jedno z ročných období 
v miernom teplotnom pásme nasledujú-
ce po jari a predchádzajúce jeseni. 

Astronomicky začína letným slnovra-

tom (okolo 21. júna na severnej pologu-

li a 21. decembra na južnej pologuli) 

a končí jesennou rovnodennosťou 

(okolo 23.septembra na severnej polo-

guli a 23.marca na južnej pologuli). 

V meteorológii sa počíta ako celé me-

siace jún, júl, august. 

 

 P. Filipová, L. Jendralová, K. Szuperáková, VI. A, A. Fabianová, IX.A 
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          K. Szuperáková, T. Gregorová VI. A 

   L. Jendrálová, P. Filipová. VI.A 

 

         L. Jendrálová, T. Gregorová, VI. A, LP. Filipová, VI. A 

Prázdniny 

Všade deti, slnko svieti, 

úsmev na tvári sa rozsvieti. 

Prázdniny sa začínajú, 

knihy sa nám schovávajú. 

Plavecký výcvik 

Jedného dňa sme sa dozvedeli, že nasledujúci týždeň nás čaká pla-

vecký výcvik. Tešili sme sa ako malé deti, ktoré prvýkrát vidia vodu. 

Prvý deň nás rozdelili do troch skupín: plavci, neplavci a tretiu sku-

pinu tvorili teoretici- vedia ako sa má plávať, ale nie celkom sa im 

to darí. Najprv sme sa aj trošku báli, ako zvládneme všetky plavec-

ké štýly, veď len udržať sa nad vodou nás stálo veľké úsilie 

a predstavte si, že zemská príťažlivosť pôsobí aj vo vode...Neskôr 

sme dokonca do vody aj skákali a niektorých  z tretej skupiny pre-

sunuli do druhej. A to mnohí o sebe nevedeli, aké sú plavecké talen-

ty. Ešte 5 rokov potrénovať... 

Posledný deň boli preteky. Nikto sa neutopil a každý z nás už zvlád-

ne preplávať Hornád (na šírku). Škoda len, že sme potom už museli 

ísť do školy. Ale ak by sa dalo, tak si plavecký radi zopakujeme zas. 
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Mama, mamka, mamička, mamulienka. Oslovenie, či prvé slovo kaž-

dého z nás. Osoba, ktorá si zaslúži našu úctu, poďakovanie a lásku. 

A hlavne si zaslúži mať svoj sviatok. 

Vo väčšine štátov je Deň matiek v druhú májovú nedeľu. 

Už v antickom Grécku oslavovali Deň matiek na počesť  Rhey – mat-

ky všetkých bohov. Oslavy trvali zvyčajne tri dni od 15. do 18. mar-

ca. 

V 16. storočí sa začal sláviť v Anglicku Mothering Sunday. V období 

sviatku sa mohlo služobníctvo vrátiť domov k svojim matkám 

a stráviť celý deň s nimi. 

V USA sa v  19. storočí začali angažovať za práva matiek celého 

sveta. Dočkali sa v roku 1914, kedy americký prezident W. Wilson 

vyhlásil Deň matiek oficiálne za národný sviatok – Deň verejného 

vyjadrenia lásky a úcty k matkám.  

Druhú májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali. 

Všetko zariadili deti, dospelí posielali matkám pozdravy a blahožela-

nia.  

V Československu začali Deň matiek sláviť v roku 1923, o čo sa za-

slúžila dcéra prezidenta Masaryka Alica Masaryková, predsedníčka 

Československého červeného kríža. Určitú dobu sa väčšia pozor-

nosť venovala Medzinárodnému dňu žien. Tradíciu Dňa matiek obno-

vili po roku 1989. 

Aby sme však nezabudli na našich otcov, aj oni slávia svoj sviatok 

tretiu júnovú nedeľu. 

Naše tanečné vystúpenie 
 

Jedného dňa sa nás pani učiteľka spýtala, či nechceme vystupovať 
s tancom na akadémii pri príležitosti Dňa matiek. A keďže sme sa chceli 
poďakovať svojim mamkám a navyše, tanec je skvelý, hneď sme súhlasili. 
Začali sme nacvičovať každý deň. Nevyhovovali nám nulté hodiny, teda sko-
ré vstávanie. Ale pre naše mamky sme to zvládli. Na nácvikoch bola sranda. 
Niektoré kroky boli ťažké, iné veľmi ľahké. Nevedeli sme sa zhodnúť na 
oblečení, ale neskôr  sa nám aj to podarilo. Vystúpenie sa blížilo, nervozita 
sa stupňovala. Až to zrazu prišlo. Deň vystúpenia bol pre všetkých stresu-
júci.  Dorazili sme do kina, sadli do hľadiska a čakali. A zrazu sme boli na 
rade: Podarí sa nám to, nepodarí? Počas vystúpenia sme sa párkrát pomýlili. 
Ale nik si to nevšimol a každému sa to páčilo, našťastie. Najviac našim 
mamkám... 
Ešte nás čakajú nejaké vystúpenia, ale to pre naše mamky bolo prvé 
a určite to najkrajšie. Od srdca.  

P. Filipová, VI A    

 
 

Deň matiek 

     A. Fabianová, IX.A 

T.  Gregorová, VI.A 

 

Mama 

Drahá mama, moja mama, 

v láske, v šťastí zamotaná. 

Želám Ti to najlepšie,  

k Tvojmu sviatku najkrajšie. 

Iba jednu vetu mám, 

ružičku Ti podávam. 

A tú vetu prezradím: 

Ja Ťa veľmi ľúbim. 
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T. Ružbacká, VI. A 

Medzinárodný deň detí 

Deň detí  

1. júna v piatok                                                        

nastal  deťom sviatok.                                        

V meste veľa krásnych vecí,  

dopredu sa bezhlavo ženú všetci. 

Na atrakcie veľká rada,  

hlavne na šmýkačku v tvare hada.  

V ruke jahodová zmrzlina  

 a okoloidúcemu ide slina.  

Zábava až do skorého večera,  

až mama od zlosti horela.  

Kde tak dlho trčíte? 

 Už sa toľko nefrajerčite.  

Už treba ísť do postele,  

nech ďalšie ráno vstanete. 

Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok 

detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 

sveta. Tento sviatok  sa zvyčajne (ale nie 

všade) oslavuje každoročne 1. júna.  Myšlien-

ka Medzinárodného dňa detí vznikla na Sve-

tovej konferencii pre blaho detí v Ženeve.  

Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svo-

jich krajinách takýto deň s cieľom urobiť 

deťom radosť a zároveň poukázať na problé-

my týkajúce sa detí vo svete. 

 Zvyky na tento sviatok: 

  -  na školách sa neskúša  

  -  v mestách sú rôzne akcie  

  -  darčeky v podobe sladkostí  

„Mama je mama, stále ju máš,“ týmto veršom otvorili sláv-

nostný večer pri príležitosti osláv Dňa matiek moderátori 

Kristínka a Erik. Všetkých zúčastnených hostí, predovšet-

kým  však všetky mamičky, babičky, tety, privítal a priho-

voril sa im p. riaditeľ  P. Kresťanko. 

V kultúrnom programe vystúpili žiaci našej školy a predviedli 

sa v tom najlepšom svetle – tancom, spevom, dramatizáciou 

rozprávok Sedem kozliatok a vlk a  Čin- čin. Dojímavé bolo 

tieňové divadlo žiakov I. B  triedy, pri ktorom mnohé mamky 

vyronili aj slzy. Za burácajúceho potlesku divákov tancovali 

aj žiaci I. A, B a II. A triedy, starší chlapci a dievčatá  a 

básňou  sa mamičkám prihovorili tretiaci. Záver patril žia-

kom 3. oddelenia školského klubu a ich piesni, počas ktorej 

sa k spevu pridali všetci účinkujúci. P. riaditeľ sa poďakoval 

všetkým učiteľkám za prípravu programu a ako inak voňavou 

červenou ružou. 

Deň matiek—akadémia 
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S Morenou šla zima spať, 
už sa ku nám nenavráť! 
Posledný sneh pije zem, 

poď, slniečko, poď už sem. 

S touto básňou sa lúčili prváci a druháci na brehu Hornádu so zimou. A ako inak ako vynášaním Moreny? 

V škole sa snažíme oživovať tradície a zvyky ľudí na dedinách v minulosti a jednou z tradícií je aj vynášanie Mo-

reny, ktorá symbolizovala aj túžby ľudí premôcť dlhú zimu a neduhy s ňou spojené. Jej spálenie, hodenie do 

vody, alebo len vynesenie z dediny, malo zabezpečiť definitívny odchod zimy, prinavrátiť silu zeme 

a znovuoživenie prírody. 

Žiaci I.B triedy  s triednou učiteľkou Ondášovou  zhotovili Morenu a pestrými stužkami si ozdobili prú-

tiky. S dobrou náladou sa spolu s ostatnými žiakmi premiestnili k brehu rieky, kde sa lúčili s Morenou a vítali jar 

spevom ľudových piesní, básničkami a rečňovankami. Podpálenú Morenu unášala voda a žiaci jej na rozlúčku ešte 

zamávali. 

Vynášanie Moreny- rozlúčka so zimou 

Tvorivky 

Galéria umelcov Spiša pripravila pre deti zaujímavé tvorivé diel-
ne - interaktívny edukačný program. V prostredí galérie deti 
tvoria práce, ktoré sú inšpirované technikami mladých výtvarní-
kov.  

Aj naši druháci strávili v galérii krásne predpoludnie. Pod vede-

ním pani Timkovej si mohli vyskúšať viacero techník a tešiť sa zo 

svojich výtvorov. Pani Timková najprv deťom predstavila mla-

dých autorov a ich tvorbu. Nasledovalo zábavné “klbkové” mieša-

nie farieb. Pomocou farebných klbiek vlny sa deti učili miešať 

farby, skladali puzzle na stole a tiež si to isté skúsili na tablete. 

S pomarančmi, ktoré si priniesli, sa zahrali na malých grafikov. 

Do pomarančovej kôry vyrezali písmená, ktoré natreli farbou, 

pomocou valčeka a papiera tieto  otláčali na budúci obrázok. 

Potom kreslili fiktívne mesto na tabuli a dozdobili pripravené 

vrecúška z vrecoviny kúskami látok. Na lístok mohli napísať od-

kaz, čo sa im na „tvorivkách“ najviac páčilo. Na záver ich čakala 

hostina. Zjedli chutné pomaranče. Domov odišli s obrázkom a 

omaľovánkou venovanou danej výstave a hlavne plní zážitkov.  
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V termíne od 13.2. do 20.3. 2018 absolvovali žiaci tretie-

ho ročníka základný plavecký výcvik. Cieľom tohto výcvi-

ku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých 

zúčastnených, prípadne zdokonaliť  už čiastočné plavec-

ké schopnosti žiakov. V závere plaveckého výcviku mohli 

žiaci preukázať svoje získané plavecké  schopnosti v 

pretekoch v jednotlivých plaveckých spôsoboch. Všetci 

úspešne preplávali predpísanú plaveckú dĺžku voľným 

spôsobom. Najrýchlejšími plavcami boli Nikolas Grec 

a Emka Gurová.   

 

Vzdelávací program JA Základy podnikania je voľno-časový program pre 5. a 6. ročník základných škôl. Jeho 

cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného pod-

nikania. Päť hlavných tém ( PENIAZE, ORGANIZÁCIA, MANAŽMENT, VÝROBA, MARKETING ) je prezen-

tovaných žiakom počas 5 - 7 týždňov dobrovoľnými konzultantmi z podnikateľskej sféry, ktorí program učia 

a zároveň poskytujú kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu.  

Naša bývalá žiačka V. Raffajová, dnes študentka OA, spolu so spolužiačkou Z. Krušinskou boli konzultantkami 

pre žiakov VI. A.  

Cieľom programu je: 

 dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských 

a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti, 

 rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní 

v systéme ekonomiky voľného trhu, 

 podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní, 

podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých. 

JA– základy podnikania 

Pripravili dievčatá zo VI.A 

Plavecký výcvik – 3.ročník 
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Čo vieš o hviezdach 

Aj žiaci  našej školy sa 6.4. 2018 zapo-
jili do celosvetového dňa venovaného 
stolnému tenisu. Počas dňa súťažili 
v troch kategóriách zmiešané trojčlen-
né družstva z jednotlivých tried. 
Najlepší boli odmenení diplomami 
s logom Svetového dňa stolného tenisu 
2018. 
4. - 5.roč: 5.D, 4.A, a 5.A 
6. - 7.roč.: 7.A, 6.B, a 6.A 
8. - 9.roč.: 8.A, 9.B, a 9.A 
Súťaž prebehla pod dohľadom vedúce-
ho stolnotenisového krúžku na škole p. 
Ing. Františka Mlynarčíka. 

Tešíme sa na ďalší ročník 2019 tejto 

akcie, a veríme že sa stretneme s ešte 

väčším záujmom žiakov o tento šport. 

Piatok 13.4.2018 sme zmenili na šťastný. 

Mnoho našich žiakov, učiteľov si priplo na 

oblečenie symbol spolupatričnosti "žltý 

narcis". Do našej zbierky sa už tradične 

zapojili aj pani kuchárky a tety uprato-

vačky. Vhodením dobrovoľného príspevku 

sme sa pridali k mnohým ľuďom s dobrým 

srdcom. Podarilo sa nám vyzbierať 

125,67 eur. Peniaze sme poslali na účet 

Ligy proti rakovine. Tá prerozdelí peniaze 

jednotlivcom, stovkám rodín, desiatkam 

zdravotníckych zariadení a pomôže pri 

liečbe onkologických pacientov. 

V dňoch 24.–25.4. 2018 sa usku-

točnilo krajské kolo súťaže „Čo 

vieš o hviezdach“. Našu školu v nej 

reprezentovali žiaci v dvoch kate-

góriách. T. Labuda a N. Tökölyo-

vá sa v I. kategórii stali úspešnými 

riešiteľmi. V II. kategórii obsadila 

E. Kršjaková, VII.A krásne 

3.miesto, D. LeThanh, VIII.A     

5. miesto a M. Topoli, VII.A       

7. miesto. Ema nás bude repre-

zentovať v celoslovenskom kole. 

Habakuky 

24.5.2018 sa žiaci  III.A vybrali na 

spoznávanie rozprávkovej dediny 

HABAKUKY na Donovaloch. Zažili 

slovenské ľudové rozprávky v net-

radičnej dedinke, ktorú tvoria 

domčeky v  š týle  ľudovo -

fantazijnej architektúry. Rozpráv-

kové bytosti našich starých materí 

ako Laktibrada, Zlatá Priadka, 

Martinko Klingáč, kniežatá a ďalší 

hrdinovia ľudových príbehov ich 

vtiahli do originálnej atmosféry 

slovenských rozprávok. Vyrobili si 

v lastné past ierske zvonce 

a ozdobili medovníčky. Boli  paso-

vaní za rytierov a princezné.. Fan-

tázii a hravosti, ktoré  číhali na 

každom rohu, sa medze nekládli.. 

Domov odchádzali unavení, no plní 

nových zážitkov a vedomostí 

o ľudových rozprávkach. 

Deň narcisov Svetový deň stolného tenisu  

Mladý záchranár 

V apríli sa uskutočnilo okresné kolo 

súťaže Mladý záchranár.  Súťaž po-

zostáva zo zdravotníctva, civilnej 

ochrany, ochrany pred požiarmi, to-

pografie, streľby zo vzduchovky a 

vedomostných testov.  

Našu školu reprezentovali dve druž-

stvá žiakov VII. A, ktoré sa umies-

tnili na 1. a 2. mieste. 

1. N. Omastová, E. Kršjaková, M. Sliv-

ka a A. Kopčay 

2.  L. Mroceková, V. Jendralová,       

M. Topoli a L. Kopčay. 

11.4.2018 sa uskutočnilo okresné 

kolo, ktorého sa zúčastnili traja 

žiaci našej školy. Dosiahli veľmi 

pekné výsledky.: 

Tadeáš Labuda, IV.A —1 .miesto 

Adam Gura, VII.A -  4. miesto 

Adam Profant, VIII.A —5. miesto 

Tadeášovi  Labudovi sa podaril 

krásny výsledok aj na krajskom 

kole v Košiciach, kde sa medzi de-

viatakmi umiestnil na 2. mieste. 

Držíme mu prsty aj v ďalších roč-

níkoch tejto súťaže. 

Biologická olympiáda  

kat.E, okresné kolo 
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V apríli bola naša škola dejis-

kom  okresných  majstrov-

stiev v gymnastickom štvor-

boji žiakov a žiačok, kde nás 

naši žiaci úspešne reprezen-

tovali. 

V súťaži družstiev v A a B 

kategórii dievčatá obsadili  

4. miesto a v C kategórii        

5. miesto. Najviac sa darilo 

našim chlapcom v C kategórii 

(B. Wagner, R. Neupauer,   
M. Hadušovský, VIII.A), kto-

rí sa umiestnili na krásnom  

2. mieste. V súťaži jednot-

livcov obsadil R. Neupauer 

2. miesto a M. Hadušovský 

3. miesto. 

  Slávnostná akadémia 

"McDonald cup“  

2. júna 2018 sa členovia turistic-

kého krúžku vybrali na túru do 

Vysokých Tatier. Ich cesta vied-

la zo Štrbského plesa na Poprad-

ské.  

Cestovali vlakom, zubačkou aj 

električkou. Počasie bolo pre-

krásne, žiaci unavení, ale plní 

zážitkov. Už teraz sa tešia na 

ďalšie, ktoré ich v blízkej bu-

dúcnosti čakajú. 

4. mája 2018 sa  družstvo žiakov  

3. - 4. ročníkov (Š. Džerenga,       

N. Maximová, N. Tökölyová, T. La-

buda, A. Korheľ,   D. Turcsányi,   

M. Sopkovič, F. Pokuta, M. Pecha, 

J. Kurečaj) umiestnilo na maj-

strovstvách okresu v minifutbale 

žiakov ZŠ na krásnom 1. mieste, 

získalo pohár a reprezentovalo nás 

na krajských majstrovstvách 

v Košiciach. 

6. júna 2018 sa v koncertnej sále Reduty 

stretli úspešní riešitelia predmetových 

olympiád okresu Spišská Nová Ves na sláv-

nostnej akadémii, kde si prebrali diplomy a 

ceny.  

Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy: 

Nina Maximová (IV.A) 

Tadeáš Labuda (IV.A) 

Adam Oravec (IX.A) 

Blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy. 

Malý futbal 2.-4. ročníkov 

 

Malým futbalistom sa darilo  na 

mestskej športovej olympiáde, 

keď Š. Džerenga, N. Maximová, 

N. Tökölyová, T. Labuda, A. 

Korheľ, D. Turcsányi, M. Sop-

kovič, F. Pokuta, M. Pecha, J. 

Kurečaj a D. Klempár obsadili 

2. miesto. 

 

Hokejbal 2.-3.ročníkov 

 

Darilo sa aj malým hokejbalis-

tom v zložení: M. Takáč,         

K. Kresťanko, J. Bobko, S. Fel-

berová, K. Repková, A. Korheľ, 

N. Grec, F. Pokuta, J. Kurečaj, 

ktorí sa umiestnili na peknom 

2. mieste.  

Mestská športová olympiáda  

Turistický krúžok              

vo Vysokých Tatrách 
Škola v prírode 

V máji sa žiaci IV. A zúčastnili ŠvP v 

Starej Lesnej, kde spoznávali naše naj-

väčšie pohorie peši, električkou aj la-

novkami. Dostali sa na Hrebienok, Stu-

denovodské vodopády. Rainerovu chatu. 

Obdivovali prácu vysokohorských nosi-

čov počas vynášky nákladu, sledovali 

"naháňačku veveričiek v priamom preno-

se", ale aj prácu filmárov pri natáčaní 

reportáže do relácie Slovensko v obra-

zoch. Počas cesty lanovkou na Skalnaté 

pleso mnohí prekonali veľký strach a 

nakoniec sa kochali výhľadmi na Tatry a 

okolie. Cestou domov ešte navštívili 

Tricklandiu, kde popustili uzdu fantázii 

a na chvíľu sa ocitli vo svete kúzel a 

optických klamov.  

   Pripravili baby zo VI.A 

Okresné majstrovstvá           
v gymnastickom 4-boji žiakov  
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12.4.2018 prebehla na našej škole už tradičná akcia 

pod názvom Otváranie studničiek, kedy deti vyčistia 

okolie studničky a potom je "odomknutá" brezovým 

prútikom a kľúčikom. 

kolégium Zelenej školy 

Deň Zeme 

 

 

V piatok 18. 5. 2018 žiaci turistického krúžku navštívili  

stanicu pre odchyt túlavých zvierat - útulok v našom 

meste. Štvornohým klien-

tom aspoň na chvíľu sprí-

jemnili ich samotu. Zistili si 

možnosti adopcie a aj po-

stup pri osvojení si psíka. 

Pracovník útulku im trpezli-

vo odpovedal na ich otázky. 

E. Sagulová, VII. B 

Návšteva útulku 
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T. Gregorová, VI. A  

          P. Filipová, VI. A 

 K. Szuperáková, P. Filipová, VI. A 

 

8-smerovka 

 

 

Obľúbený sviatok všetkých  
detí sveta ( skratka) 

 

1. na oblohe svieti..... 

2. rozkvitnuté...... 

3. zelená je........ 

4. Labutie.......... 

                

               

               

                

K O S A Š Z 

Š K O L A M 

O O A L T R 

K V E T Y Z 

E Y B Ý K K 

Z O O T O A 

KATKA 

KVETY 

ZMRZKA 

OKOVY ZOO 
KOSA 

ŠKOLA 

ŠOK 
BÝK 

ŠATY OSA 

1. NAJOBĽÚBENEJŠIA PLYŠOVÁ HRAĆKA...... 

2. K SVIATKU DOSTANEŚ.................................. 

3. PRÍBYTOK ĹUDÍ.............................................. 

            

            

            



16 

Čo Vás čaká? 

 Leto 

 Teplo 

 Zážitky 

 Prázdniny!!! 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: Karolína Augustiňáková 

Redakčná rada: 

Z. Iľašová, M. Kovárová,  E. Kršjaková, L. Mroceková, N. Omastová, A. Kopčay,    

L. Kopčay, P. Filipová, K. Bakošová, T. Gregorová,  L. Jendralová, K. Szuperáková, 

A. Fabianová 

p. uč. Romanová 

Čo nabudúce? 

 Zážitky z prázdnin 

 Opäť v škole 

 Jeseň 

 Aktuality zo života školy 

Máme svoju       

  nástenku! 
 

Naše naj-
novšie číslo si mô-

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

zborovni. 

P. Filipová, VI. A 

  


