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Milí kamaráti, blíži sa nám koniec školského 

roka a my Vám prinášame stručný prehľad 

informácií z tohto polroka. Prečítajte si, čo 

sa udialo v našej škole, čo sme zažili a  vy-

tvorili. Ponúkame Vám aj novú rubriku po-

radňu, kde nájdete námety, ktoré Vám po-

môžu pri písaní školských prác a projektov. 

Veríme, že sa Vám bude náš časopis páčiť. 

Váš redakčný tím:-)  
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Redakčný tím tvoria: Luciána Jenčáková, Katarína 

Kostelníková, Svetlana Krauszová, Daniela Mareková, 

Sabína Ovčiariková, Adriena Milana Palenčárová, Klaudia 

Repková, Kristína Slaninová 

V tomto čísle nájdete: 

Úvod 

Informácie zo školy 

Čo sme napísali 

Interview 

Maľovanka 

Zdravie 

História 

Poradňa 

Záver 

Poďakovanie 

Zdroje 



Dňa 26. 5. a 27. 5. 2014 naša 

škola  zorganizovala pre deti 

z materských škôl a pre žiakov 

našej školy gymnastickú súťaž 

G Y M  F ! T .                              

Dňa 6. 5. 2014 sme roztancovali 

našu školu, ale aj iné školy nášho 

mesta. Hlavný organizátor pod-

ujatia Obchodná  akadémia       

v Prievidzi pod názvom tan-

cujPD.eu prišla s dupkaným čar-

dášom. Naša základná škola pri-

jala pozvánku obchodnej akadé-

mie a rozhodla sa zorganizovať 

tento tanec aj v Spišskej Novej 

Vsi      pod vedením pani uči-

teľky A. Baluchovej. Za túto 

akciu sme získali certifikát 

o zápise do Knihy Slovenských 

r e k o r d o v .                                 

Založili sme divadelný súbor 

DAISY, ktorý sa zapojil      

do regionálnej postupovej sú-

ťaže a prehliadky detskej 

dramat i ckej  t vor i vos-

ti  Z rozprávky do rozprávky. 

Žiačky VII. A a VIII. A trie-

dy  svoje herecké schopnos-

ti  predviedli v Spišskom di-

vadle divadelnou hrou Spišská 
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b o s o r k a .                                           

Dňa 21. marca prebiehali 

oslavy 75. výročia Malej 

vojny, na ktorých     sa zú-

častnili učitelia dejepisu.  

Žiaci deviateho ročníka   

sa zúčastnili prednášky a 

besedy o Slovenskom ná-

rodnom povstaní. Po bese-

de sa uskutočnila súťaž 

pre žiakov deviatych roč-

níkov o druhej svetovej 

vojne a SNP.  
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7.2.2014 začali Zimné olympijské hry        

v Soči. Touto športovou udalosťou sa nie-

sol celý február na našej škole. Žiaci zís-

kavali informácie o histórii OH, kreslili, 

tvorili projekty, písali básne. Žiaci prichádzali do školy oblečení   vo farbách 

olympijských kruhov:  7.2. zelená, 10.2. žltá, 11.2. modrá, 12.2. čierna alebo hnedá, 

13.2. červená. Pre žiakov našej školy boli pripravené besedy, prednášky, súťaže, 

kvízy, školská súťaž Milionár, prezentovanie vlastných prezentácií v PowerPointe         

pre žiakov nižších ročníkov, výroba leporela o ZOH 2014. 

 Pre žiakov 2. stupňa prebiehala súťaž o najlepšie vytvorenú  prezentáciu 

v PowerPointe na základe kritérií, s ktorými ich oboznámili vyučujúci  informatiky. 

Vyhodnotenie tejto súťaže bude 27.6.2014. 

 

Harmonogram projektu 13. 2. 2014: 

 

1.stupeň:  

- 8.30   pre triedy 2.- 4.ročníka súťaž MILIONÁR 

- do 10.00 dokončenie leporela  „Tešíme sa na ZOH v Soči“ 

- 10.00 prezentácia leporela pre žiakov celého 1.stupňa 

- vyhodnotenie súťaže o OH , ktorá trvala do 7.2.2014 

- vyhodnotenie súťaže MILIONÁR 

- prednes básní o OH, vlastná tvorba detí, následne vytvorenie knihy básní 

 

2.stupeň: na hodinách INF, pokračovanie v tvorbe prezentácií na vybratú tému 

o olympijských hrách, 9.00 – 10.00 

 

Počas mesiaca sme každé ráno mali telovýchovnú chvíľku a po 3. vyučovacej hodi-

ne sa žiaci prechádzali po chodbe školy. 

 

V týždni od 7.2.2014 do 13.2.2014 chodila celá škola oblečená vo farbách olympij-

ských kruhov. Do akcie sa zapojila aj školská jedáleň – jedlá farebne prispôsobo-

vala podľa farieb kruhov. 

 

 

 

  

  

Zimné olympijské hry 

v Soči a naša škola 



Ročník 2, číslo 3/4 Strana 5 
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Ako sa súťaž vyvíjala v predchádzajúcich rokoch? 

1. ročník:  2012  Kalamajka (7.5.2012 Prievidza) - 1 820 ta-

nečníkov – slovenský rekord. 

2. ročník:  2013  Mazúrka  (6.5.2013 Prievidza, Zvolen, Dolný Kubín, Senice 

na Hané + následne  9.9.2013 Brezno, aj žiaci z Nórska, Nemecka, Rakúska) - 

4 410  tanečníkov – slovenský    rekord.  

 

3. ročník:  2014  Čardáš dupkaný  (6.5.2014 Spišská Nová Ves, Prievi-

dza, Zvolen)   4 514 tanečníkov – nový slovenský rekord  (tancovalo sa  

aj v Dolnom Kubíne 196 + v Piešťanoch 70) SNV-2 192 tanečníkov. 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže: 

1. kategória (1. – 4. roč. ZŠ):  1. miesto – Richard Karaffa, ZŠ Komenského, 

SNV, Katarína Špinerová, ZŠ Levočská SNV 2. miesto - Júlia Erbanová, ZŠ 

Nad Medzou, SNV 3. miesto - Laura Ferenčáková, ZŠ Nejedlého, SNV 

2. kategória (5. – 9. roč. ZŠ): 1. miesto  - Sabína Ovčiariková, ZŠ Komenské-

ho, SNV 2. miesto  - Katarína Kostelníková, ZŠ Komenského, SNV 3. miesto -

Soňa Sopková, ZŠ Nejedlého, SNV 

kategória (1. – 4. roč. SŠ): Klaudia Korpeľová, Gymnázium Školská, SNV 

Najmladš í  účastn ík  podujat ia   Ema Macejková ,  MŠ. 

N a j s t a r š í  ú č a s t n í k  p o d u j a t i a  A g n e s a  S ý k o r o v á . 

Najpočetnejšia škola zapojená v tancujSNV.eu ZŠ Levočská, SNV – 91%. 
 

Dupkaný  

čardáš 
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Strana 8 Rebeli spoza lavice 

 

 

ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi  pod vedením pani učiteľky 

Andrey Baluchovej zorganizovala Gymnastický deň pre deti z MŠ 

Tomašíková, MŠ Komenského, MŠ Nejedlého a MŠ Jilemnického 

ulici. Veková kategória detí bola od 3 – 6 rokov. 

Deti celé dopoludnie športovali a zabávali sa. Po  nástupe a spoločnej rozcvičke  sa  

rozdelili do troch skupín.  Prvá a druhá skupina ostala v telocvičniach, kde prebehlo 

testovanie v šiestich disciplínach. Tretia skupina ostala pre nepriaznivé počasie      

na chodbe základnej školy, kde deti skákali, behali a vyskúšali si netradičné gymnas-

tické náčinie. Najväčší úspech mal padák  s loptičkou a vedierkové  chodúle. 

Spolu bolo otestovaných 93 detí z MŠ. Poďakovanie patrí aj žiakom IX. A, ktorí po-

mohli pri realizácii testovania. 

 

GYM   

F!T 

  Fotogaléria z akcie GYM F!T 
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Náš divadelný súbor DAISY 

Daisy je novozaložený divadelný súbor, ktorý na našej škole funguje prvý rok 

pod vedením pani učiteľky V. Novotnej. Prvé herečky, ktoré tvorili náš tím, 

boli ôsmačky Lucia Donová, Vanesa Hovančíková, Katka Košková, Amy Iľašová, 

Katarína Iľašová a siedmačky Silvia Pechová, Kristína Slaninová, Klaudia Rep-

ková, Luciána Jenčáková, Adriena Milana Palenčárová, Svetlana Krauszová, 

Daniela Mareková a Katarína Kostelníková. 

Prečo DAISY? Asi najčastejšia otázka, s ktorou sa náš divadelný súbor stre-

tával. Tento názov sme si zvolili preto, lebo daisy je anglické slovo a znamená 

sedmokráska. My sme siedma základná škola a prevažnú väčšinu tímu tvoria 

práve siedmačky. To bol dôvod, prečo sme si zvolili tento názov. 

Členky súboru Daisy:-) 

 

Fotogaléria DAISY 
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   Najúspešnejšími riešiteľmi  Matematickej 

olympiády v obvodnom kole boli Sofia Petreková 

(IX.A), ktorá sa umiestnila na 2.mieste a Michal 

Gurčík (VIII.A) na 1.mieste. M. Gurčík sa stal víťazom v celoslovenskej súťa-

ži Matematický klokan. V celoslovenskom korešpondenčnom seminári Maks  

žiačky 5.ročníka Tatiana Jakubeková (V.B) a Ema Tökolyová(V.B) a žiak sied-

meho ročníka Peter Kresťanko(VII. C) obsadili 1.miesto. Školu úspešne repre-

zentovali aj žiaci 5.ročníka Martin Labuda (V.A, 3.miesto) a Matej Grec (V. A, 

4.miesto) a siedmačka Adriena Palenčárová (VII. A, 2.miesto) v obvodnom ko-

le Biologickej olympiády v kategórii E. Súťaž ČO vieš o hviezdach priniesla 

úspech v podobe 1.miesta v okresnom kole deviatakovi Matúšovi Le Thanhovi

(IX. B). 

   Výborná recitátorka Nina Hamráková (IV.B) obsadila 1.miesto v prednese 

poézie v okresnom kole HK a 3.miesto v krajskom kole . Adriena Palenčárová 

(VII. A) skončila na 3. mieste v okresnom kole rétorickej súťaže Štúrov Zvo-

len. Družstvo žiakov ZŠ Komenského Mladý záchranár získalo 3. miesto 

v obvodnom kole vo všestrannej športovo-obrannej súťaži.  V športových sú-

ťažiach nás reprezentovali mladší žiaci vo florbale, kde v okresných maj-

strovstvách získali 1. miesto a v krajských majstrovstvách 2. miesto.  Starší 

žiaci získali vo florbale v okresných majstrovstvách 1. miesto a v krajských 3. 

miesto. Mladší žiaci boli úspešní aj v malom futbale, kde nás reprezentovali 

v okresných majstrovstvách a vybojovali si 2. miesto. V cezpoľnom behu    

Viktória Maskaľová (VIII. C) získala 2. miesto v okresnej súťaži. 

V gymnastickom štvorboji získali chlapci – kategória B 3.miesto a Ema Tökoly-

ová (V.B)2. miesto. 

 

Úspešní 

žiaci našej školy 



 Každý deň po vyučovaní cho-

dím na prechádzku so svojím psíkom 

Aronom. Nie vždy je však poslušný. 

Nemá rád bicykle. Raz doňho ne-

chtiac vrazil jeden cyklista, čo si 

Aron dobre zapamätal. 

 Nedávno som sa s ním pre-

chádzala po našej ulici. Stretávali 

sme veľa ľudí. Nezaštekal ani raz. 

Keď sme už boli pri vchode nášho 

domu, prešiel okolo nás starší cyklis-

ta. Aron zrazu začal štekať. Spome-

nul si na príhodu s bicyklom. Cyklista 

skoro spadol. Veľmi som sa na Arona 

nahnevala a začala som naňho kričať. 

Pán mohol spadnúť a ublížiť si! 

Ospravedlnila som sa za svojho psíka 

a vošli sme do nášho domu. Ešte       

vo výťahu som sa mu vyhrážala, že sa 

s ním už nikdy nebudem hrať. 

 Aron mi asi rozumel. Bolo mu 

to veľmi ľúto. Stále za mnou chodil a 

kňučal. Uvedomil si, že urobil chybu. 

Ako keby sa mi chcel ospravedlniť, 

ale ja som ho ignorovala. Zvláštne, 

pomyslela som si. Aj zvieratá si uve-

domujú svoje chyby. Keď si vzdychol 
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Môj psík Aron 

Mám milú spomienku, krásny zážitok, 

keď som presúvala pri babke nábytok. 

Mala som veľa povinností 

a tu zrazu som objavila milých hostí, 

čo šantili a ani známka zlosti.                                                                                                     

Zvieratká, čo majú rady kosti.                                                                                                              

Babkine sú psíky, už to viem. 

Ešte niečo vám rozpoviem. 

Keď babka zjavila sa  v izbe, 

šteniatko malé už bolo pri mne. 

Babka mi ho darovala, 

ja som veľkú radosť mala. 

Dala som mu meno Škriatok, 

ten deň slávim ako sviatok.   

Luciána Jenčáková, VII. A 

Šteniatko 

už po stýkrát, tak som mu po-

vedala, že ospravedlnenie prijí-

mam. Teraz sa spolu hráme      

a máme sa radi. 

Adriena Milana Palenčárová, 

VII. A 



 Objavila som opustený 

ostrov. Ležal pri severnom po-

lárnom kruhu. Šťastie, že 

bolo polárne leto, mohla by 

som zamrznúť. Len čo som  

sa dostala na ostrov, rozhod-

la som sa, že ho preskúmam. 

Zvedavosť ma hnala stále 

ďalej. Stromy boli nízke, lú-

ky rozkvitnuté, na malých 

kríčkoch dozrievali čučo-

riedky. Bolo ich tam veľmi 

veľa. Vyliezla som na najvyšší 

vrch. Pohľad na ostrov bol 

očarujúci. Fúkal mierny vie-

tor. Sedela som na skale 

a obdivovala krásu polárneho 

leta. Ani som si neuvedomila, 

ako ten čas letí. Slnko začalo 

zapadať. Rozmýšľala som, 

kde strávim noc. Čo ak do zo-

tmenia nestihnem dôjsť 

k vrtuľníku? Zotmelo sa veľ-

mi rýchlo. Rozložila som si 

oheň pri potoku blízko skál. 

Bola som unavená, ale pocit 

samoty mi nedovolil zaspať. 

Zrazu sa vedľa mňa ozval 
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hrozivý zvuk.                                  

 Šťastie, že to bol 

iba budík a celá moja ob-

javiteľská cesta vrátane 

súkromného vrtuľníka 

bol len krásny sen.      

Sabína Ovčiariková,  

VII. A 

 



Olympijské hry 

 

Slovenská hymna sa už spieva 

a olympijský oheň rozhorieva. 

Zimné olympijské hry  

a víťazné miesta tri. 

Naša Nasťa športovkyňa, 

reprezentantka skvelá. 

Získala si medailu zlatú,   

vyjadrujeme ti preto veľkú 

vďaku. 

Katka Kostelníková, VII. A 
 

Olympiáda 

 

História sa opakuje, 

olympiáda zase tu je. 

Olympionici štartujú, 

ľudia povzbudzujú. 

Držíme vám všetky palce, 

dostaňte sa na podstavce!   

Ružena Girgová, VII. A 

 

 

 

Zimné olympijské hry 

 

ZOH sa začali,  

do Soči sme fičali. 

Držíme palce Kuzminovej, 

hrdinke našej svetovej. 

Na biatlon pozeráme, 

veríme, že neprehráme. 

Hokejistom prsty držíme, 

ruku do ohňa za nich vložíme. 

Už sme zasa skoro v cieli 

od vzrušenia celí bieli. 

Medailu už  máme, 

nikdy sa nevzdáme.  

Tešíme sa, že o štyri roky 

uvidíme ďalšie pokroky.  

Luciána Jenčáková, VII. A 
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Olympiáda 

strieľame, strieľame. 

Diváci palce držia, 

to napätie už nevydržia. 

A sme v cieli! 

Máme zlato! 

Ďakujeme Nasti za to!  

Kristína Slaninová, VII. A 

Biatlon 

Overal, bežky, palice, 

na chrbte napísané číslice. 

Chrbát ťaží puška  

a jej dobrá muška. 

Pripraviť sa, pozor, štart! 

A bežíme, bežíme, 

Olympiáda v Soči  

Soči pokryté bielym snehom, 

spúšťajú sa lyžiari dolu brehom. 

Na ľade piruety krasokorčuliari 

dávajú, 

biatlonisti zase presné strely 

strieľajú. 

Snowboarďáci už pilne skáču, 

ale Kuzminovú nepreskáču. 

O medaily sa snažia, verme,  

že naši zvíťazia. 

Klaudia Repková, VII. A 



 

 

Biatlon 

Soči, Soči, mesto zlaté,                                                                                                 

víta nás tu v plnej kráse. 

Hurajt, Kazár, Kuzminová Nasťa,                                                                                              

to je reprezentácia naša. 

Biatlon v plnom prúde beží.                                                                                       

Kuzminová ako rýchlik                                                                                                                  

po bežeckej trati trieli.                                                                                                

Puškou svojou presne mieri,                                                                                        

s úsmevom do cieľa vtrieli.  

Sláva ti, Nasťa, sláva!                                                                                                          

Prvé zlato nám vyhráva. 

Barbora Birošová, Kristína  

Slebodníková, VI. A 

Hokej 

Rusko, to je silný štát.                                                                                                     

V hokeji je dobrý.                                                                                                            

Všetky tímy porazí.                                                                                                          

Aj tak fandím našim. 

Biela, modrá, červená                                                                                                          

to sú farby naše.                                                                                                          

Porazíme súpera,                                                                                                               

víťazstvo je naše. 

 

 

Hokej 

 

Hokej máme všetci radi,  

či sme mladí a či starí. 

 

Keď rozhodca zapíska, 

divák kričí z hľadiska. 

 

Rozhodca puk na ľad hodí,  

kto ho prvý do bránky vhodí?  

 

V zmätku dresov, v chlade ľadu,  

hráči puk si rýchlo nájdu. 

 

Už puk drží náš kapitán Chára,  

na ľade s ním veľké kúsky stvára. 

 

K bráne súpera mieri ako strela,  

prvý gól majstrovsky už strieľa. 

 

Hurá! To je ale krása! 

Víťazmi snáď budeme zasa. 

 

Alexandra Maskaľová, Nikola No-

gová, VI. A 
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Po krátkej a skúpej zime 

sa začala jar. Rozkvitli prvé 

jarné kvety. Bociany prileteli 

z teplých krajín. Deti si vybrali 

bicykle. Ľudia odložili zimné 

bundy a kabáty.  

      Keď v tomto čase stretneš 

auto s lyžami na streche, vyze-

rá to, že sa asi zabudli alebo 

pomýlili. Pre lyžiarov sa začína 

krásne a trochu zvláštne obdo-

bie - jarná lyžovačka.  

       Sneh sa už drží len v tých 

najvyššie položených stredis-

kách.  Aj my sme sa dali zlákať 

čarom jarnej  lyžovačky. V so-

botu skoro ráno sme vyrazili   

do Jasnej. Vstávalo sa mi ľah-

šie, nie ako počas pracovných 

dní, keď treba ísť do školy. 

Cesta tam bola nekonečne dlhá.  

 Na parkovisku pri Bielej púti 

sme boli medzi prvými. Slniečko 

svietilo, ale nebolo veľmi teplo.  

         Vyviezli sme sa  na vrchol 

Chopku. Obloha bola tmavo 

modrá, nikde ani obláčik.        

Na všetky strany bol krásny vý-

hľad. Hrebene Nízkych Tatier, 

Vysoké Tatry,  Liptovská Mara - 

to všetko sme mali ako na dlani. 

Prvé jazdy sme absolvovali      

na južnej strane Chopku. Svah 

je síce strmý, ale pekný. Keď sa 

slnko oprelo do južnej strany 

Chopku a sneh sa začal topiť, 

pobrali sme sa na severnú stra-

nu. Nikto by neveril, že sneh tu 

bol tvrdý a premrznutý. Zjazdili 

sme všetky sprístupnené zjaz-

dovky aj freeride zóny. Na niž-

šie položených zjazdovkách to 

popoludní vyzeralo skôr na vod-

né lyžovanie, ale všade vládla 

dobrá nálada. Hrala tu živá hud-

ba, ponúkali vyhliadkové lety 

paraglidingom z vrcholu Chopku. 

Veľa ľudí využilo krásne poča-

sie skôr na opaľovanie ako      

na lyžovanie. My sme to nevzdá-

vali, lyžovali sme do 16:00 hod. 

        Krásne unavení sme prišli 

domov. Susedia na nás divne 

zazerali, odkiaľ sme s tými ly-

žami prišli. Nechcelo sa im ve-

riť, že niekde na Slovensku     

sa  dá ešte lyžovať.                                         
Sabína Ovčiariková, VII. A 
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Jarná lyžovačka 

 

Práčka 

Lepšie ako spreje na seba 

sú vypraté veci,  

nič iné netreba. 

Po opratí čisté veci 

obdivujú nám ich všetci. 

Do práčovne ich odnesieme, 

potom si ich oblečieme. 

Kolobeh je vždy a stále, 

pokiaľ nám už nie sú malé. 

Neskôr ich už odhodíme 

či pre iných odložíme. 

Svetlana Krauszová, VII. A 
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Blíži sa leto 

Leto (koncoročná) 

Vzduch je teplý a deň dlhší, 

aj keď občas vonku prší. 

Dozreli už jahody,  

my sme plní pohody. 

 

Úsmev na tvári nám žiari, 

počítame dni v kalendári. 

Končí sa už školský rok, 

do prázdnin je už len krok. 

Sabína Ovčiariková, VII. A 

Prichádzajúce leto 

 

V júni každé dieťa vie to,  

že sa znovu blíži leto,  

že je tu čas radosti,  

zabudnime na starosti. 

 

Leto je, keď slnko svieti,  

keď sa tešia všetky deti,  

keď na lúke kvitnú kvety 

a okolo motýľ letí. 

 

Na bicykloch na výlet,  

spoznávať budeš celý svet.  

Kúpať, hrať sa celý deň,  

na školu nemyslieť,  

to je každého žiaka sen. 

Klaudia Repková, VII. A 

 

Leto 

 

Smejúce sa slnko na zem, 

zmrzlina a ľadová dreň. 

Kvitnúce kvety a lesné plody, 

vtáčiky spievajúce ódy. 

Teplý dych z juhu, 

slzy mrakov tvoria dúhu. 

To sú tie mesiace v roku, 

jún- koniec školského roku. 

Leto je len okamih, 

kratší ako oka mih. 

Kristína Slaninová, VII. A 
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Interview 

Interview s pánom učiteľom Danielom 

1. Pán učiteľ, prečo ste sa zamerali práve na predmet biológia?                                                                                                                            

Lebo od malička ma zaujímala príroda, zvieratá a rastlinky.                                                                                               

2.Bolo štúdium náročné?                                                                                                                                                                     

Ako pre každého študenta.                                                                                                                                                               

3.Ako ste sa dostali k práci na našej škole?                                                                                                                                                             

Nastúpil som do ZŠ Hrabušice, kde som trénoval hokej. Neskôr som sa dal 

preložiť sem.                                                                                                                                                                              

4.Koľko rokov už učíte?                                                                                                                                                                        

36 rokov.                                                                                                                                                                                               

5.Vieme, že vediete krúžok Mladí záchranári. Čo Vás priviedlo k založeniu                                                                      

tohto krúžku?                                                                                                                                                            

Myšlienka, aby si žiaci vedeli pomôcť pri zraneniach a v rôznych situáciách.                                                                                            

Streľba je zase tiež veľmi pekný šport.                                                                                                                                     

6.Koľko rokov už vediete tento krúžok?                                                                                                                                            

Asi 13 rokov.                                                                                                                                                                             

7.Zúčastňujete sa súťaží?                                                                                                                                                                       

Áno.                                                                                                                                                                                                     

8. Aký bol Váš najväčší úspech, ktorý ste doteraz so žiakmi dosiahli?                                                                                     

Bolo ich viac - v súťažiach záchranárov a streleckých súťažiach.                                                                                                                 

9.Plánujete nejaký zaujímavý výlet so žiakmi?                                                                                                                                

Áno, Viedeň-  Technické múzeum, ZOO, exkurzia do Volkswagenu, Gabčíkovo.                                                                                

10. Aký je vo vašich očiach dobrý žiak?                                                                                                                                              

Dobrý - slušné správanie, je úslužný.                                                                                                                                                    

Zlý - opak dobrého. 

Katarína Kostelníková, Kristína Slaninová, Adriena Milana Palenčárová, VII. A 
 
 

 

 



1.  Sofia, bol monitor náročný? Ako dlho si sa naň pripravovala? 

Nebol náročný, lebo som sa naň pripravovala  celých 9 rokov. 

2. Dostala si počas štúdia na našej škole 5?  Nie. 

3. Aký je tvoj najobľúbenejší predmet?  Taký naj je matematika. 

4. Aký je tvoj najneobľúbenejší predmet? Nemám taký. 

5. Aká je tvoja najobľúbenejšia učiteľka? Všetky mám rada. 

6. Akých olympiád si sa zatiaľ zúčastnila? matematická, fyzická, chemická, dejepis-

ná a geografická olympiáda. 

7. V akej si najviac uspela? V matematickej olympiáde. 

8. Aké sú tvoje záľuby okrem učenia sa? Plávanie, práca s PC 

9. Aký je tvoj denný režim? Ako stíhaš školu aj šport? Mohla by si poradiť mladším 

spolužiakom?. Stačí dávať pozor na hodinách a doma si učivo len zopakovať. 

10. Bude ti naša škola chýbať? Hej. :D 

11. Kde si sa rozhodla pokračovať v štúdiu? Na Gymnáziu na Školskej ulici. 

12. Už vieš, čo chceš študovať po gymnáziu? Ešte som nad tým neuvažovala. 

13. Čo chceš v živote dosiahnuť? Dobrý plat. 
Katarína Kostelníková, Klaudia Repková, Kristína Slaninová, VII. A 

Ročník 2, číslo 3/4 Strana 18 

Interview s úspešnou deviatačkou Sofiou Petrekovou  
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Interview 

Interview so žiačkou Katarínou Iľašovou 

1. Katka, ako si sa dostala s k tancovaniu v Čačine?                                                                                                                                           

Priviedla ma k tomu moja sestra. Páčilo sa  mi, ako tancovala.                                                                                                     

Vzala ma tam a odvtedy až dodnes tam chodím a budem chodiť aj naďalej. 

2. Čo pre teba Čačina znamená?                                                                                                                                                                

Čačina pre mňa znamená veľa. Veľmi rada tam chodím.                                                                                                                             

Je to môj koníček, ale aj odreagovanie sa po ťažkom dni.                                                                                                                    

Sú tam úžasní ľudia. Sme ako veľká rodina.  

3. Na akých miestach ste už tancovali?                                                                                                                                        

Tancovali sme už na mnohých miestach na Slovensku, ale aj v zahraničí.                                                                                               

Najďalej sme tancovali v Číne, v ktorej sme boli pred dvomi rokmi v septembri.                                                                                             

Boli sme tam jeden týždeň a spoznali veľa nových tanečných súborov. 

4. Ako často máte tréningy?                                                                                                                                                           

Tréningy máme každý pondelok a piatok od 18. 00 do 21. 00, niekedy do 21. 30.                                                                          

5. Sú tieto tréningy náročné?                                                                                                                                                         

Náročné sú preto, lebo musíme veľa cvičiť a poriadne sa naučiť kroky, aby sme vedeli ta-

nec. Momentálne "makáme" poriadne, lebo sa učíme celkom nové tance. 

6. Ako dlho tancuješ?                                                                                                                                                                          

Tancujem už od šiestich rokov. Začala som tancovať v Ihríku, čo je detský tanečný súbor.                                                           

Teraz to už budú tri roky, čo tancujem v Čačine. 

6. Rozdeľujete sa do skupín? 

Áno, rozdeľujeme. V Ihríku tancujú deti od 5 do 12 rokov a v Čačine                                                                                              

tancujeme od 13 do 21 rokov. 

7. Chcela by si niečo odkázať žiakom?                                                                                                                                                 

Keď radi tancujete, príďte k nám. Naučíte sa základné kroky, z ktorých sa dá urobiť                                                                       

jednoduchý tanec. Potešíte tým svojich rodičov, starých rodičov a hlavne seba.                                                                                

Ak vás to bude baviť, môžete to dotiahnuť tam ako ja.  

Luciána Jenčáková, VII. A 
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zdroj: http://nss.sk/pre-deti 

Maľovanka 
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Zdravie 

Vedeli ste? 

Aj jedlé huby sa môžu zmeniť na jedovaté. Pri zaparení alebo hnití sa aj v jedlých hu-

bách môžu objaviť toxické látky. Preto dbajte na uskladnenie a spracovanie húb! 

Prejavy otravy hubami  

zvracanie 

hnačky 

nadmerné slinenie 

nadmerné potenie 

poruchy videnia 

Otrava hubami sa môže prejaviť hneď po konzumácii alebo na druhý deň. Sú huby, 

ktoré postihujú len tráviace ústrojenstvo s prejavmi vracania a hnačiek, iné zase poško-

dzujú pečeň alebo obličky. 

Prvá pomoc pri otrave hubami 
Ak dieťa  nezvracia, pokúsime sa zvracanie vyvolať.  

Okamžite vyhľadať lekársku pomoc. 

Huby, ktoré ste konzumovali, alebo zvratky je potrebné vziať so sebou. 

Najjedovatejšie huby sú však veľmi zákerné práve    

v tom, že sa otrava prejaví až dlho po ich konzumá-

cii. Neochutnávajte lesné plody, ktoré nepoznáte! 

Kristína Slaninová, VII. A 

Zdroj: http://www.nutriklub.sk/articles/view/co-robit-pri-podozreni-na-otravu-

hubami 
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Lekárska veda si 8. júna pripomenie jeden z 

medzníkov vo svojom vývoji. Lekár slovenské-

ho pôvodu Ján Jessenius uskutočnil pred 414 

rokmi v Prahe prvú verejnú pitvu ľudského te-

la v Čechách. Ján Jessenius (1566–1621) sa do 

Prahy dostal na pozvanie priateľa dánskeho 

hvezdára Tycha de Brahe. Pitva človeka bola v 

tom čase nielen odvážnym činom, ale aj senzá-

ciou. Mladý profesor univerzity vo Wittenbergu, vtedy 34-ročný Jessenius 

uskutočnil 8. júna 1600 v Prahe prvú verejnú pitvu ľudského tela       v Čechách. 

Pitval s povolením cisára Rudolfa II. v Rečkovom kolégiu Pražskej univerzity te-

lo popraveného muža, dodané katom. Anatomické divadlo trvalo päť dní. Jesse-

nius začal s pitvou dutiny brušnej a prítomným vysvetlil funkciu vnútorností. Po-

kračoval dutinou hrudnou, mozgom, zmyslovými orgánmi a skončil končatinami. 

Jessenius predniesol deväť prednášok. Poznatky získané pri pitve vydal Jesse-

nius v diele Anatomia Pragensis a v traktáte o kostiach. Anatomia Pragensis bol 

v súlade s dovtedajšími poznatkami, ale traktát o kostiach priniesol podrobnejší 

p o h ľ a d  n a  k o s t r u  č l o v e k a .  

Pitva mala veľký ohlas a údajne bola podnetom k požiadavke na opätovné otvore-

nie Lekárskej fakulty na Pražskej univerzite. 

Zdroj: TASR 

Foto:  Internet 

http://www.europrofit.sk/technologie/veda/9223-lekar-jan-jessenius-pitval-v-

prahe-cloveka-pred-410-rokmi 

 

Ján Jessenius 
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Jazyková poradňa 

Ak máš problémy so slovenským jazykom, pomôže ti jazyková poradňa, ktorú nájdeš        

na tejto webovej stránke http://jazykovaporadna.sme.sk/. V databáze jazykovej poradne 

nájdeš mnoho odpovedí na často kladené otázky. 

Ukážka: 

Chceš vyhľadať cudzie slovo interview a zistiť podľa akého vzoru sa skloňuje? Stačí napí-

sať slovo do okienka na stránke. Ak sa slovo nachádza v databáze, tak môžeš nájsť odpo-

veď na svoju otázku. 
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Ak si nenašiel to, čo potrebuješ, nevadí, opýtaj sa na to sám. 

Práca s internetovým slovníkom 
Krátky slovník slovenského jazyka - KSSJ 

Je výkladový slovník a jeho hlavnou úlohou je výklad významu slov.  

Ak sa stretneš pri štúdiu so slovom, ktorého význam vôbec nepoznáš, 

stačí navštíviť túto webovú stránku: http://slovnik.juls.savba.sk/. 

Do okienka napíš slovo, ktoré nepoznáš, napríklad slovo investigatívny. 

ukážka: 



Základná škola ,  

Komenského 2,  

Spišská Nová Ves 

Mladí novinári 

wiktoria@post.sk 

Milí spolužiaci, veríme, že sa Vám naše číslo časopisu 

páčilo a na budúci školský rok sa k nám pridajú ďalší 

„novinári“. My Vás veľmi radi prijmeme  medzi nás, 

do nášho tímu. Prajeme Vám krásne prázdniny! 

Váš redakčný tím:-) 

 

Poďakovanie 

Náš redakčný tím ďakuje pani učiteľkám                     

V. Novotnej a K. Laufovej za odbornú pomoc pri tvor-

be nášho časopisu. 
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