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V TOMTO ČÍSLE NÁJDETE:

Prajeme Vám veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Malé hokejové okienko
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Opäť nastalo najkrajšie obdo-

Vianočný kvíz
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bie roka. Obdobie, kedy sme

Namiesto rozhovoru

4

všetci k sebe akísi milší, ľud-

Zima

6

skejší. Upratujeme, pečieme,

Vianoce

8

zdobíme stromček a chystáme

Školské akcie a súťaže

10

vianočnú výzdobu. Ale hlavne

Zelená škola

14

sa všetci tešíme na chvíle strá-

varíme,

kupujeme

darčeky,

vené v kruhu najbližších. Prajeme Vám, aby ste si ich poriadne užili a v januári sa
stretneme plní elánu a energie.

K. Szuperáková, VII. A

A. Čonková, VII. A

Naša redakčná rada

Vločka
Pristála nám vločka
rovno do oblôčka.
Dedo Mráz robí periny,
klepeme sa od zimy.
V horách je už snehu plno,
zababušme sa vlnou!
Už sú rieky zamrznuté,
len kačka sa v nej kúpe.
Lyžiari na hory idú,
hladko na nich dolu zídu.
Už padla na stromček vločka,
rozžiarila deťom očká.
Zo snehu sa tešíme,
radi ho tu vítame.
T. Labuda, V. A

Malé hokejové okienko
MS v hokeji na Slovensku
Po ôsmich rokoch sú Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji opäť na
Slovensku.
Mestá, ktoré budú hostiť toto podujatie sú Bratislava a Košice. Zau-

jímavosťou je, že Slovensko nebude hrať svoje zápasy v našom hlavnom meste Bratislava, ale v Košiciach. Z toho dôvodu, aby na domácich zápasoch Slovenska prevládali slovenskí fanúšikovia, sa organizátori rozhodli, že presunú skupinu so slovenskou reprezentáciou do
Košíc. Predpokladajú, že do Bratislavy by mali blízko Rakúšania, Česi
a vďaka letisku aj Rusi, takže naši fanúšikovia by sa ťažko dostali
k lístkom.
Slovenský Zväz ľadového hokeja predstavil nového maskota medveďa
menom Macejko.
Slovensko šampionát začne 10. mája 2019 proti výberu USA. O deň
neskôr nastúpia Slováci vo večernom súboji proti Fínom, 13. mája ich
čaká duel s Kanadou. O dva dni nastúpi náš tím proti Nemecku
a 17. mája proti Francúzsku. Na ďalší deň nastúpia proti výberu Veľkej Británie a Slovensko uzavrie svoju púť
v základnej A skupine 21. mája v súboji proti Dánsku.

A my im budeme držať prsty,

aby prelomili prekliatie, že usporiadateľská
krajina sa nestáva majstrom sveta.
A. Kopčay, VIII. A, P. Filipová, VII. A
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Vianoce v rozličných krajinách
Kto nosí darčeky v Anglicku
1. Kto nosí darčeky
v Anglicku

4. Kedy sa rozdávajú darčeky
v Taliansku?

7. Koľko chodov majú Dáni na
Vianoce?

A/ Ježiško

A/ 28. decembra

A/ 6

B/ Santa Claus /Otec Vianoc/

B/ 23. decembra

B/ 13

C/ Pere Noe

C/ 6. januára

C/ 12

2. V akých krajinách sa Via-

5. Mnohí Gréci majú namiesto

8. Kedy slávia v Rusku pra-

noce volajú Julfest?

stromčeka

voslávne Vianoce?

A/ BENELUX

A/ loďku

a/ 14.januára

B/ Španielsko a Francúzsko

B/ palmu

b/ 6. januára

C/ Škandinávia

C/ olivovník

C/ 8. januára
9. Taliansky vianočný koláč

3. Kde oslavujú vianočné
sviatky v Austrálii?

6. V akom štáte sa hádžu
darčeky oknom?

sa volá...
A/ Panettone

A/ na pláži

A/ Kuba

B/ Cheesecake

B/ na snehu

B/ Španielsko

C/ Apple pie

C/ v horách

C/ Švédsko

1B, 2C, 3A, 4C, 5A, 6C, 7C, 8B, 9A
Zostavili dievčatá z VIII. A

K. Bakošová, N. Bačkaiová,
A. Čonková, VII.A
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NAMIESTO ROZHOVORU
Ak by sme chceli urobiť v predvianočnom čase rozhovor s každým, čo pre nás v tomto roku niečo urobil, dokázal, či nás niečím zaujal, museli by sme urobiť zvláštnu prílohu. Sú to
naši úspešní spolužiaci, rodičia, ktorí nás vychovávajú, starajú sa o nás, učitelia, čo sa nás
pokúšajú niečo do života naučiť, kamaráti, čo nás nikdy nesklamú, kuchárky, čo nám uvaria
obed, či tety upratovačky, ktoré po nás dennodenne upracú, ale aj mnohí ďalší. A tak sme
oslovili zástupcov všetkých, ktorých na chodbách našej školy stretávame. A s ich odpoveďami sa s Vami podelíme.

VIANOČNÁ ANKETA
Pozeráte typické vianočné rozprávky, napr. Mrázik, Tri oriešky pre Popolušku,
Princezná so zlatou hviezdou...?
Či už učitelia alebo žiaci, nik si nenechá ujsť tradičné
vianočné rozprávky. 100% áno!
Ktoré vianočné zvyky dodržiavate?
Väčšina ľudí jedáva oplátky s medom, tradičnú kapustnicu,
krájajú jabĺčka a mnohí si dávajú pod obrus peniaze, či
šupiny z kapra.
Čo máte na Vianociach najradšej?
Takmer všetci majú najradšej lásku a pokoj v rodine, to, že je rodina spolu, no našli
sa aj takí, ktorí uprednostnili darčeky.
Aký je Váš vysnívaný vianočný darček?
U niektorých žiaden neexistuje, mnohí si prajú zdravie, či lásku, ale napríklad aj
nové lyžiarky.

Stalo sa Vám, že Vás niekedy sklamal vianočný darček?
Skoro všetkým sa stalo, že si pod stromčekom nenašli to, čo chceli a boli sklamaní.
Niekomu nesadla veľkosť, alebo to bolo niečo, čo nemali radi. Vysvetlite rodičom,
že 14-tky nepočúvajú Kandráčovcov, alebo naopak deti nepochopia, že Rytmus, či
Beyoncé nemusí byť práve obľúbenec ich ocka, či babky.

A my Vám prajeme príjemne strávené
T. Ružbacká, VII. A, K. Augustiňáková, VII. B

vianočné sviatky!
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VIANOČNÝ KOMICS

Z. Iľašová, IX.A
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Vtáčik v zime

M. Horváthová, VII. A

Jedného dňa som sa zobudila a vonku bol
sneh. Samozrejme som sa potešila. Hlavne na guľovačku s kamarátmi. Ale najprv
čakala škola, tam sa mi vôbec nechcelo.
Celý deň som myslela len na to, kedy bude koniec. Po skončení vyučovania pred
školou stáli chalani. Jasné, že nás hneď
začali guľovať. Keď do mňa trafili prvé
gule, šmykla som sa a spadla na zem.
Stala som sa tak pre všetkých ľahkým
terčom. Bola som celá premočená
a vonku bola strašná zima. Bála som sa,
že ochoriem. Ale bola to megasranda!
Rada si to zas niekedy zopakujem.
Teraz sa už teším na Vianoce, na darčeky, ktoré dostanem. A teším sa aj na
ďalšiu guľovačku, ktorá ma iste neminie.
P. Filipová, VII. A
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Prišla zima, prišiel mráz,
kam sa vtáčik, kam schováš?
Klepeš sa od zimy,
od toho mrazu,
poď ku mne,
nech si Ťa prichýlim zrazu.
Bude Ti pri mne teplučko,
môžeš spinkať tichučko.
Vymyslíme srandičky,
hrať sa budú detičky.
Vianoce k nám prišli zas,
keď odídu, odíde aj mráz.

N. Tökölyová, N. Maximová, V. A

Tvorivá angličtina

T. Vilkovská, VI. A

Aj hodiny angličtiny nemusia byť len obyčajné.
Ak máme príležitosť,
môžeme sa na nich odviazať a prejaviť svoje
tvorivé schopnosti. Niekto overí Vašu pozornosť v osemsmerovke
/samozrejme v anglickom jazyku/, niekto sa
realizoval a podelil sa
s ostatnými s vedomosťami o obľúbenom /aj
keď niekedy netradičnom/ zvieratku. Niekto sa zahral na anglického básnika. A čo Vy,
skúsite to aspoň v slovenčine?

E. Marciová, VI. A
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CANDLE, CHIMNEY, COOKIES, WREATH,
CHRISTMAS, ELF, FIREPLACE, LIGHTS,
SNOWMAN, BELLS,TREES, SANTA, GIFT, PREA. Takáčová, VIII. B

VIANOCE

Hádžem Vám na diaľku do čižmičky veľa zdravia, lásky
a pohody, k tomu kopec radosti,
úsmevu a sladkostí

M. Horváthová, VII. A
A. Čonková, L. Jendralová, VII. A

Vianočná pohroma
Na štedrý večer sme celá rodina prišli po večernej omši domov. Prezliekli sme sa a šli si
sadnúť k stolu. Celý byt sa niesol vianočnou atmosférou a náš jedálny stôl bol krásne
vyzdobený. Mamka ešte dorábala večeru a my sme pozerali vianočné rozprávky. Keď už
bola večera hotová, všetci sme sa usadili pri stole a s chuťou sa pustili do tradičnej kapustnice. Všetci sme si ju vychutnávali a zjedli sme ju mihnutím oka. Šla som nakŕmiť
nášho kocúra. Vždy, keď som sypala granule do misky, pribehol, no teraz nič. Začala som
ho hľadať, no márne. Kocúr zmizol! O pár sekúnd mama zhíkla. Pribehla som za ňou
a zistila, že naša ryba zmizla. Bolo to divné. V domácnosti nastalo ticho. Bolo počuť iba
zvláštne zvuky vychádzajúce spod stola. Pozrela som sa tam a uvidela nášho kocúra ležať
na chrbte. Potešila som sa, že sa našiel, šla som ho zobrať a hneď som zistila, kde je naša ryba. Kocúr ju zjedol. Bol tak tučný, že bol lenivý sa postaviť. Zasmiali sme sa a mama
šla rýchlo uvariť ďalšiu rybu. Po dlhšom čase sme sa najedli a rozbalili darčeky. Každý si
pod stromčekom našiel to, čo chcel. Nakoniec všetko skončilo dobre. Na tieto Vianoce
nikdy nezabudnem.

T. Ružbacká, VII. A
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Pod stromček Vám prajeme aspoň 365 darčekov a v každom z nich krásny a šťastný deň!

M. Horváthová, K. Szuperáková, VII. A, A. Hudáčeková, V. A

P. Zemková, D. Rusiňáková, IX. B
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Exkurzia do Technického múzea a Planetária v Košiciach
Žiaci 4. ročníka v doprovode triednej učiteľky O.Ondášovej a p. asistentky B. Kežmarskej sa
dňa 21.11.2018 zúčastnili exkurzie do Technického múzea a Planetária v Košiciach.
Svoje vedomosti o vesmíre nadobudnuté na hodinách prírodovedy si mali možnosť overiť
v Planetáriu, kde v kruhovej miestnosti nad svojimi hlavami pozorovali hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, súhvezdia, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies.
Z planetária sa presunuli do vedľajšej budovy Technického múzea, kde je nainštalovaná expozícia Vedecko- technické centrum. Táto expozícia s množstvom interaktívnych exponátov,
demonštrujúcich fyzikálne javy a zákonitosti, žiakov veľmi zaujala. Stroboskop, tangram, výkyvný labyrint, kresliace kyvadlo, naklonená rovina, piškvorky, rôzne optické klamy mali možnosť si aj prakticky vyskúšať.
Cestou späť na železničnú stanicu sme obdivovali budovu Štátneho divadla s parkom a Dóm
svätej Alžbety.
Obohatení zážitkami a novými informáciami sme cestovali späť domov a zopakovali si pravidlá
správania v dopravných prostriedkoch.
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Prijatie u primátora mesta
Dňa 16.11.2018 pri príležitosti Dňa študentstva boli pánom primátorom mesta Spišská Nová
Ves PhDr. Jánom Volným, PhD. ocenení aj žiaci našej školy: Ema Kršjaková, Tadeáš Labuda,
Nina Maximová a družstvo florbalistov /v zastúpení Maximiliána Truhana/ za mimoriadne úspechy v oblasti vzdelávania a športu v minulom školskom roku.
Všetci im k ich úspechom ešte raz srdečne blahoželáme a držíme palce na súťažiach v tomto
školskom roku!

V týždni od 12.do 16.11.2018 prebehla na našej škole informatická súťaž IBOBOR. Hlavným cieľom
súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž
chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 77 928 súťažiacich
z 979 škôl.
Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:
DROBEC 3.ročník: 1. Slavkovský Jaroslav 68b zo 70b
2.Felberová Sofia
52b
3.Kresťanko Kristián 48b
Sokolský Dávid
48b
BOBRÍK 4.-5.ročník: 1.Fricová Viktória
88b z 96b
2.Tӧkӧlyová Nina
80b
Dzurov Ján
80b
3.Mrovčák Ján
72b
Vargová Natália 72b
Valovičová Ivana 72b
BENJAMÍN 6.-7.ročník: 1.Felber Lukáš
72b z 80b
2.Jasečko Samuel 68b
Ferenc Viktor
68b
3.Vietorisová Júlia 62b
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Výchovný koncert

Záložka do knihy

V októbri žiaci prvého stupňa vyrobili pre kamarátov z inej školy záložku do knihy. Tento rok bola téma

na

ich

spracovanie

„Bájky

a rozprávky“. Záložky si vymenili so
žiakmi

Základnej

š koly

v Pardubiciach. Na každej bolo
uvedené meno žiaka, ktorý danú
záložku vyrobil. Mohli si vybrať
záložku,
a

ktorá

napísať

sa

danému

im

páčila,

žiakovi

list

o sebe. Tešia sa tak na listy od
nových kamarátov z Pardubíc.

Šaliansky Maťko
školské kolo
„Tento chlapec, to som ja,
Šaliansky Maťko. Maťko
preto, že ma tak volajú, a
Šaliansky preto, že som sa
narodil v Šali."
Súčasťou adventu je aj recitačná súťaž Šaliansky Maťko, v ktorej majú žiaci možnosť interpretovať slovenské povesti. Školského kola
sa zúčastnilo 23 detí. Donekonečna si opakovali texty a
snažili sa o čo najprofesionálnejší prejav v prednese
povestí.
Porota to mala naozaj nesmierne ťažké, pretože všetci bojovali ako o život.

V novembri

sme sa zúčastnili na

zaujímavom podujatí v kine Mier.
Svoje umenie v hre na hudobné nástroje

predviedol

pán

Tvorivé dielne v galérii

V novembri tretiaci opäť strávili pekné
chvíle v galérii. Pozreli si stálu expozíciu
„ T e r r ag ot h i ca “

v e n ov a n ú

náš mu

Budinský

i okolitým mestám a pamiatkam na Spiši.

z Očovej. Predstavil sa nám v tra-

Keďže naše mesto tento rok slávi 750.

dičnom očovskom kroji. Mohli sme si
vypočuť, ako znie fujara, dvojačka,
flauta, gajdy, panova flauta, pastiersky roh a podobne. Pobavil nás aj
hrou na

rúre z vysávača. Mali sme

pocit, akoby okolo nás kŕkali žaby.

výročie prvej písomnej zmienky, tak aj
tvorivé dielne boli venované nášmu mestu. Deti sa inšpirovali obrazom „Spišská
kapitula“. Pomocou šablón a akrylových
farieb na tmavý podklad nanášali oblohu
a múry kapituly tupovaním. Potom temperovými farbami domaľovali detaily.

Žiaci aj učitelia si mohli na javisku aj

Výsledok ich prác je super. Ich práce

zaspievať, či zatancovať.

teraz zdobia chodbu našej školy.

MŠO v bedmintone

I. kategória:

1. miesto: Dávid Sokolský, III.A
2. miesto: Jakub Bobko, III.A
3. miesto: Nina Muránska, II.A

II. kategória:

1.miesto: Alexandra Hudáčeková,V.A
2. miesto: Nina Maximová,V.A
3. miesto: Ema Gurová, IV. A
Ivana Valovičová, IV.A
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Dňa 12.12. 2018 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili MŠO
1. stupňa ZŠ v bedmintone
2- členných družstiev, kde naše
dievčatá Lilian Gardošová a Ivana Valovičová zo IV. A vybojovali pre našu školu skvelé
2. miesto. Ich úspech nás všetkých potešil.

Vianočná burza

Tradíciu Vianočnej burzy sme
ani tento rok neporušili a už od
novembra

triedni

učitelia

a učitelia výtvarnej a technickej výchovy na 1. a 2. stupni
začali s výrobou darčekov. Zo
širokého sortimentu vianočných
výrobkov si môžu žiaci v dňoch
19.-20.12.2018 na burze vybrať
a za symbolické ceny zakúpiť

Okresné majstrovstvá
žiakov vo florbale

V novembri sa konali majstrovstvá vo florbale žiakov a žiačok základných
škôl. Aj keď dievčatám sa
veľmi nedarilo, chlapci boli
úspešní. Najprv vyhrali
skupinu a až vo finále našli
premožiteľa v podobe
florbalistov zo ZŠ Nejedlého. Ale aj s druhým
miestom boli spokojní a my
im prajeme mnoho ďalších
športových úspechov.

stromček v meste, aby Vianoce na našu školu prišli
skôr! Choďte sa všetci presvedčiť - chodník pri Radni-

Matematická Pytagoriáda

Geografická olympiáda

V decembri sa uskutočnilo školské
kolo Matematickej Pytagoriády.
Úspešnými riešiteľmi sa stali:

V závere roka 2018 prebehlo školské kolo Geografickej olympiády.
Najprv prebehla teoretická časť a
potom si žiaci porovnali sily v praktickej časti. Najlepšie výsledky
dosiahli:

3. ročník:

1. D. Sokolský, III. A
2. K. Kresťanko, III. A
3. D. Kováč, III. B

5. ročník:

1. T. Labuda, V. A
2. N. Tökölyová, V. A
3. N. Maximová, V. A

Prišiel opäť. Kto? No predsa sivý
bradatý pán v dlhom červenom
kabáte, s čiapkou na hlave. Spolu
so svojimi pomocníkmi čertom a
anjelmi potešil všetkých v škole.
Najväčšiu radosť mali samozrejme
decká z nižších ročníkov, ale radi
sa s nimi stretli aj tí starší, či vyučujúci. Každého obdaroval a my
sme mu radi zaspievali, zarecitovali
a niektorí dokonca aj zatancovali.

Naše deviatačky vyzdobili

ci mesta Spišská Nová Ves.

milé suveníry.

Mikuláš

Vianočný strom v meste

6. ročník:

5. ročník:
1. T. Labuda, V. A
2. N. Maximová, V. A
3. N. Tökölyová, V. A

6.-7. ročník:

1. V. Ferenc, VI. C
2. L. Felber, VI. C

1. L. Felber, VI. C

7. ročník:

1. M. Frankovič, VII. A
2. Š. Solák, VII. A
3. K. Bakošová, VII. A

8. ročník:

2. T. Vilkovská, VI. A

8.-9. ročník:
1. E. Kršjaková, VIII. A

1. M. Slivka, VIII. A
2. E. Kršjaková, VIII. A

2. N. Omastová, VIII. A

Držíme prsty v okresnom kole!

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!
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3. D. Toplanský, IX. A

Pripravili baby zo VI.A

Prikrmovanie vtákov v zime

Zber papiera
Každoročne sa v závere kalendárneho roka v
našej škole
zbiera papier. Aj 22.11.2018
kolégium Zelenej školy zorganizovalo zber.
Žiaci spolu s rodičmi a učiteľmi
vyzbierali viac ako 3500 kg papiera.

Najlepší jednotlivci:

1. M. Gonda, VI.C – 640kg
2. V. Říhová, IX.A - 496kg
3. N. Omastová, VIII.A-251kg.

Najlepšie triedy:

1. VI. C - 936,5kg
2. IX. A -496kg
3. III. A– 331,5kg
Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší zber
papiera.

4.12.2018 nás navštívil p. Divok
zo Správy NP Slovenský raj.
Pripravil nám krásnu besedu na
tému „ Ochrana a prikrmovanie
vtáčikov.“
Žiaci I. stupňa sa pútavou formou dozvedeli
a zároveň naučili, ako a prečo je vhodné prikrmovať vtáčiky v zime, ktoré vtáky odlietajú do teplých krajín a ako prežijú zimu zvieratá v zime.

Čo nové nás čaká?
Kolégium Zelenej školy usilovne pracuje na enviromentálnom audite školy. Podľa výsledkov nám
vychádza téma odpad.
V tomto duchu sa uskutočnilo aj školenie aktivistov Ekolarmu pod vedením Laury Martinkovej zo
Zelenej školy. Žiaci sa dozvedeli, prečo netvoriť

zbytočne

odpad

a

ako

tomu

predchádzať.

V decembri nás čaká rovesnícke vzdelávanie na I.
stupni, kde získané vedomosti formou rôznych
hier odovzdáme mladším spolužiakom.

Celý december žiaci pripravovali výrobky, ktoré potom ponúknu na Vianočnej burze. Všetky materiály, ktoré boli použité pri príprave výrobkov, boli prírodné a recyklovateľné,
pre našu prírodu teda nezávadné. A ak sa ich po Vianociach
zbavíte, prírode nepoškodíte. Niektoré z nich Vám chceme
priblížiť.

A. Čonková, VII. A

kolégium Zelenej školy
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1.

Kapor pláva vo...

2.

Prídu vianočné...

3.

Vianočná ryba

4.

Mikuláš, čert a ...

5.

Nový ...2019

6.

Visí zo strechy

7.

Na oplátku dáme cesnak a ...
N. Tökölyová, N. Maximová, A. Hadáčeková, T. Labuda, V. A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

5.

2.

3.

6.

4.

7.

K. Bakošová, VII. A
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Čo Vás čaká?

Veľká noc

Testovanie deviatakov

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

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

Čo nabudúce?

jar

opäť niečo o MS v hokeji

zaujímavý rozhovor

zo života školy

novinyskoloviny
@gmail.com

Máme svoju
nástenku!
N a š e
najnovšie číslo si môžete prečítať na webovej
stránke školy, ako aj
na našej nástenke
pri zborovni.
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