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Milí čitatelia,
uţ po druhýkrát sa vám prihovárame v tomto školskom roku a prinášame vám zaujímavé čítanie
v podobe Lipkovín.
Opäť
pre
vás prinášame
Preţili sme v druhom polroku naozaj veľa
krásnych dní a podujatí. Zúčastnili sme sa
v kaţdom čísle
projektových dní a exkurzií, dokonca i jedţolíka, ktorého
nej zahraničnej. Zmerali sme si nielen my,
majiteľ má na
ale aj naši spoluţiaci, sily v rôznych súťaţolíku napísané meno a raz ho môţe darovať
ţiach a olympiádach. Spoznali sme nových
alebo uplatniť. Jeho platnosť končí v decemkamarátov a zaujímavých ľudí a aj športobri 2018. Pri pouţití je potrebné odovzdať ho
vcov počas projektového dňa.
učiteľovi, ktorý na neho zapíše dátum pouţiZatancovali a zaspievali sme si, na tvoritia. Tým sa stáva neplatným.
vých dielňach sme prejavili svoju kreativitu
Veríme, ţe kaţdý z vás si nájde v Lipkovia tešili sme sa z našich úspechov. Aby sta aj
nách to svoje - teda to, čo ho zaujíma.
vy, naši čitatelia boli bliţšie k nám, spracovaPrajeme vám pohodové čítanie!
li sme naše záţitky do Lipkovín, ktoré práve
otvárate.
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

Vaša redakčná rada
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Za dračím dychom a pokladmi podzemia

Spoznávame svet

Kaţdý z nás má určite veľký cestovateľský sen. My - ôsmaci a deviataci - sme
si časť z tohto sna splnili 23. mája počas exkurzie do krásneho mesta Krakov a
bane Wielička v Poľsku.
Viete, ţe...

tickú trţnicu—Sukennicu. DomiPočas cesty autobusom
... Krakov bol kedysi
nám sprievodkyňa Andrea po- hlavným mestom Poľska? nantou námestia je radničná veţa, ktorá je jedinou zachorozprávala o histórii
vanou časťou bývalej radniPoľska a Krakova. Dozce. Z veţe kostola Panny
vedeli
sme
sa
Márie sa kaţdú hodinu truo panovníkoch, ktorí sa
bač na pamiatku boja proti
postarali o rozvoj mesta.
Turkom prihovára turistom
Cestou do Poľska sme si
aj domácim a trúbi na kaţdú
spolu s pani sprievodkysvetovú stranu Krakova tú
ňou rozširovali slovnú
istú melódiu, ako jeho predzásobu a pobavili sa na
chodca, ktorého v minulosti
niektorých poľských slozasiahol turecký šíp do krvíčkach. Najprv sme naku, keď ohlasoval vpád tuvštívili Krakov - kráľovreckých vojsk do Krakova.
ské mesto Poľska. Zavítali sme na nádvorie hraPo prehliadke mesta sme
du Wawel a prezreli sme
sa presunuli do mestečka
si aj katedrálu. Prezreli
Wielička a tam sme zostúpisme si aj hrobku prezili po 400 schodoch do hlbín
denta
Kaczyňského Ţiaci 9.A pri soche draka na nábreţí Visly Zeme, do soľnej bane Wiea jeho manţelky, ktorí
lička. Prehliadka krásnych
zahynuli pri leteckom nepodzemných priestorov trvašťastí.
la 2 hodiny, prešli sme okolo
Drak, ktorý chŕlil oheň,
bol atrakciou nielen pre
nás, ale aj pre stovky turistov, ktorí vchádzali na
nádvorie hradu Wavel.
Hovorí sa, ţe tento drak
terorizoval mesto, kým
ho princ Krak porazil. Ponúkol mu ako obeť ovcu
naplnenú sírou, drak ju
zoţral a keď sa šiel napiť
k rieke Visle, explodoval.

Wielička bola v roku 1978
zapísaná do svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.

Foto z Vieličky

Prešli sme Ţidovskou
štvrťou, videli sme ţidovskú synagógu.
Na Rynku Glownym sme si prezreli goLipkoviny 3/4; 2017/2018

3,5 km. Táto baňa má 9 poschodí a pribliţne 300 km, my
sme išli trasou, ktorá zahŕňala prechod cez 1% bane (3
km). Po viac ako 300 schodoch sme sa dostali do 3.
poschodia bane a spolu so
sprievodkyňou sme prešli našou trasou, dozvedeli sa veľa
zaujímavostí aj o tom, ako
kone priviezli do bane a tie
tam ţili celý ţivot.
Tímea Hoangová, 8.B
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Zippyho kamaráti v cieli

Vzdelávanie v projekte Zippyho kamaráti ukončili ţiaci prvého ročníka 16. a 23.
apríla. Počas projektu pracovali pod vedením štyroch učiteliek v 6 moduloch (24
lekcií) si precvičovali rozličné sociálne situácie, učili sa samostatne riešiť a zvládať náročné situácie, ktoré prináša ţivot.
Prostredníctvom spolupráce s rodičmi
si mohli niektoré situácie vyskúšať aj
v zadaných domácich aktivitách. Počúvaním príbehov s príslušnými aktivitami sa
naučili hľadať vlastné riešenie problémov. Takýmto spôsobom sú deti lepšie
pripravené zvládať ţivotné nástrahy
a lepšie vychádzajú s ostatnými ľuďmi.
Celý 6-týţdňový program bol ukončený
milou oslavou, na ktorej deti mohli vyjadriť, čo sa im najviac páčilo a ako im Zippy pomohol, keď mali ťaţkosti. Kaţdý
dostal CERTIFIKÁT o ukončení programu Zippyho kamaráti, v ktorom ţiaci absolvovali 7 tém: Pocity, Rozprávanie
a počúvanie,
Priateľstvo,
Riešenie
problémov, Zmena a strata, Pomáhanie
iným, Zvládanie rôznych situácií.

Prváci—Zippyho kamaráti po ocenení

Získané prosociálne zručnosti treba
s deťmi neustále precvičovať a zdokonaľovať, preto je nevyhnutná pomoc
a spolupráca rodičov. V budúcom školskom
roku očakávame spoluprácu koordinátorov, aby bolo moţné pokračovať v programe Kamaráti Jabĺčka.
Zuzana Klingová

Športujeme so zajačikom Ňufkom
Dni pred veľkonočnými prázdninami sme si spríjemnili so školským zajačikom
Ňufkom. Ţiaci prvých ročníkov si prostredníctvom ţivého zvieratka prehlbovali pozitívny vzťah k zdravému ţivotnému štýlu.
Zajko ich motivoval k zdravému stravovaniu, športovaniu a udrţiavaniu osobnej hygieny. S radosťou Ňufkovi zacvičili na veselú pesničku, potom im on ukázal
svoje pohybové kúsky – preskakoval leţiacich prvákov, naháňal sa s nimi, podliezal prekáţky. Najviac sa tešili, ţe si
mohli Ňufka pohladiť po jeho mäkkom
koţúšku a porozprávať o svojom domácom miláčikovi.
Nakoľko je zajačik aj symbolom jarných sviatkov, v závere hodiny si vymaLipkoviny 3/4; 2017/2018

Ňufko preskakuje kamarátov

ľovali a poskladali vystrihovačku milého
zajačika, aby im doma pripomínal pekné
chvíle v škole.
Zuzana Klingová
Strana 4

Školské časopisy pod lupou

Report

Veronika Fitzeková, bývalá redaktorka novín, sa 12. apríla stretla s redaktormi
školských časopisov v Poprade. Spolu diskutovali o problematike písania a tvorby
dobrého školského časopisu.

Zľava: Tímea Hoangová, Tímea Šimkovičová, Veronika Fizeková, Martina Vaľušová, Laura Kešeľáková

Podtatranská kniţnica v Poprade privítala 45 redaktorov zo 16 škôl Prešovského a Košického kraja na workshope „Ako
tvoriť školský časopis―. Redakčnú radu
Lipkovín zastupovali Tímea Hoangová, Timea Šimkovičová, Martina Vaľušová

a Laura Kešeľáková. Počas stretnutia sme
sa dozvedeli, ako postupovať pri tvorbe
dobrého časopisu, čo v časopise nemá
chýbať.
Získali sme cenné informácie ako zatraktívniť naše Lipkoviny pre vás, našich
čitateľov. Dozvedeli sme sa, ako ma vyzerať pútavý titulok, aký typ písma a veľkosť pouţiť pre ľahké čítanie textu, ako
pouţívať obrázky a fotografie v texte
a dať k nim popisky. Vety, ktoré budeme
pouţívať v časopise, budú krátke a pre
vás zrozumiteľné.
Po besede sme priamo tvorili článok
o tejto akcii. No verte-neverte, bolo to
naozaj ťaţké, napísať článok tak, aby zohľadňoval všetko, čo sme sa dozvedeli.
Text napísali členky redakčnej rady
počas workshopu

Deň otvorených dverí na Lipke
Vidieť základnú školu, veľkých kamarátov, ozajstné triedy a školákov to všetko si mohli deti z materskej škôlky na Lipovej ulici s pani učiteľkami, ale
aj s rodičmi pozrieť počas Dňa otvorených dverí.
13. marca - predškoláci z Materskej
škôlky na Lipovej ulici zaţili deň plný hádaniek, matematických úloh, tajničiek
a tvorivých aktivít. Prezreli si ozajstné
školské triedy, vyskúšali si lavice, kde od
septembra budú sedávať a budú z nich
veľkí prváci. Naši prváci im predviedli, čo
sa uţ od začiatku roka naučili.
Počas stretnutia so svojimi staršími
kamarátmi si na tvorivých dielňach vyrobili darčeky, ktoré si z toho zaujímavého
dňa predškoláci odniesli, aby im pripomínal školu, kde od budúceho školského roka budú prvákmi.
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

Predškoláci si vyskúšali aj prvácke lavice,
ako ozajstní prváci

Tímea Hoangová, 8. B
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Mapovanie v baníctve

Ako sa mapovalo v baníctve? Aké nástroje pouţívali na mapovanie a zakresľovanie
bohatstva Zeme? Ako sa pracuje s kompasom, buzolou, sklonomerom a meracím
pásmom?
Toto všetko sme sa my,
ôsmaci, dozvedeli v apríli
na výstave spojenej s aktivitami pod názvom Ako
sa mapovalo v baníctve.
Patrícia Mackovjaková,
pracovníčka Múzea Spiša,
nás uviedla do tajov baníctva.

Viete, ţe...
...Kompas poţívali uţ 2000 rokov
pred našim letopočtom?
Ako o lodnom prístroji sú zmienky
z 3.stročia nášho letopočtu.

Dozvedeli sme sa, čo je
šachta a čo štôlňa. Vysvetlila nám, ako sa meralo a mapovalo v minulosti, aké dĺţkové miery
sa pouţívali (siaha, lakeť,
palec). Okrem iného sme
si prezreli exponáty, ktoré kedysi vyuţívali banskí
inţinieri pri mapovaní.
Učíme sa pracovať s kompasom
Videli sme závesný kompas, sklonomer, rôzne vyspelé teodolity
a meracie pásma, kovové aj drevené. Vy-

Kevin Kotlár so spoluţiakmi pri meraní

skúšali si mernie rôznymi
druhmi metrov a zároveň sa
zdokonalili v meraní a práci
s buzolou. Uţ vieme odmerať
azimut a určiť hlavné a vedľajšie svetové strany pomocou buzoly a kompasu.
Timea Šimkovičová, 8. A

Výroba dekoratívnej retro tapety
Galéria umelcov Spiša vţdy ponúka atraktívne výstavy spojené s tvorivými dielňami .
Naši prváci navštívili v rámci hodiny
výtvarnej výchovy Galériu umelcov Spiša.
Pozreli si výstavu zameranú na obdobie
Biedermeieru. Tá bola ich inšpiráciou
k tvorivým aktivitám, ktoré sú spojené
s týmto obdobím.
Prváčence si vytvorili vlastnú dekoratívnu tapetu v "retro štýle" a doplnili ju
nábytkom podľa vlastnej fantázie. To, ţe
sú šikovníci, si pozrite na fotkách.
Tímea Hoangová, 8. B
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

Šikovní prváci zahĺbení do práce na tapetách
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Migrácia ţiab

A apríli sme sa, my piataci, hrali na migrujúce ţabky s pracovníkom Správy Národného parku Slovenský raj Františkom Divokom.
Zaradiť
ţivočíchov
a rastliny do vodného ekosystému sa nám podarilo
ľahko.
V ďalšej aktivite sme
napodobňovali zvuk skokana, kunky, ropuchy a rosničky podľa jednotlivých
ročných období, kedy sú
tieto ţaby aktívne. Následne sme sa hrali na
migrujúce ţaby a autá na

Dalibor Choma priraďuje
ţivočícha do vodného ekosystému

ceste. Verte či neverte, veľa ţiab
aj v telocvični našej školy ―zahynulo―
pod kolesami našich ―ľudských áut―.
Pochopili sme, prečo kaţdoročne
toľko ţiab zahynie na cestách. Na
záver sme v rybníku lovili ryby, no
mnohé sme museli vypustiť späť,
lebo neboli dostatočne veľké, boli
chránené alebo sa práve v tom čase
rozmnoţovali. Celá hodina strávená
hrami bola veľmi zaujímavá.
Barbora Kleščová, 5. B

Známe aj neznáme dravce a sovy
Apríl je nielen mesiac lesov, ale v tomto mesiaci je aj Deň vtákov. Na pripomenutie bola zameraná výstava v Múzeu Spiša pod názvom Sovy a dravce .
Sovy a dravé
vtáky majú veľa
spoločných, ale aj
rozdielnych znakov. My, piataci,
sme sa v apríli vybrali
spoznávať
sovy a dravé vtáky do Múzea Spiša.
Pracovníčka múzea s nami rozPiataci a výr skalný
právala o znakoch
týchto vtákov, ktoré sme si pamätali aj
z hodín biológie. Videli sme najmenšiu
sovu – kuvička vrabčieho (má veľkosť
nášho vrabca), ale aj nášho najväčšieho
dravca – orla skalného.
Počas výstavy sme si vypočuli zvuky
sov a niektoré boli ozaj strašidelné. Pozreli sme si, čím sa tieto dravce a sovy
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

ţivia. Dozvedeli sme sa o najväčšom
vtákovi – kondorovi andskom a jeho
rozpätí krídel, ktoré je viac ako 3m,
v porovnaní s orlom skalným, ktorý
má „ len― 2,3 m. Na výstave sme sa
dozvedeli
o
kainizme
u
dravých
vtákov.
Na
záver
sme si zahrali
pexeso chlapci proti dievč a t á m
a skladali sme
obrázky.
Aktivity nás
Pexesový súboj chlapcov a dievčat
zaujali. Teraz
uţ vieme, ţe dravce sú uţitočné, lebo
udrţivajú biologickú rovnováhu.
Viktória Forgáčová, 5. A
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Lyţiari a začiatočníci

Report

Zimné mesiace boli chudobné na sneh, no nakoniec nás predsa len potešila malá
snehová nádielka a my sme vo februári vyrazlili na lyţe.
Na celý týţdeň se zamenili vlastné
postele za postele v hoteli Park na Poráči
a celý ten čas sme sa brázdili svahy na
lyţiach. Podľa našich schopností sme boli
rozdelení do skupín na lyţiarov
a začiatočníkov. Na svahu nás inštruktori
naučili, ako sa máme zachovať, keď padá-

program. Hrali sme bowling, čľapkali sa
v bazéne alebo vo vírivke, hrali sme spoločnskeé hry, súťaţili v telocvični. No

Bowlingoví šampióni—Laura Kešeľáková hádţe guľu

Lyţiarske zručnosti siedmakov na svahu

me, ako spadnúť bez polámaných kostí,
ako sa popáde opäť postaviť na lyţe, ako
efektívne zabrzdiť a ukončiť jazdu na
lyţiach, prípadne pluhovať na svahu. Po
zimnom dni nás kaţdý večer čakal pestrý

program bol pestrý a zaujímavý aj vďaka
našim inštruktorom - Daliborovi Palušákovi a Matejovi Farkalínovi. V posledný večer sme si spravili záverečnú diskotéku.
Veľmi sme si to uţili a máme odtiaľ nezabudnuteľné záţitky a skúsenosti.
Martina Vaľušová, 7.B

Múzeum na kolesách
Zálesáctvo, stanovačka a preţitie v prírode, tak to boli hlavné témy netradičnej besedy s Múzeom na kolesách.
Vo februári sme sa v našej telocvični
dozvedeli, ako preţiť v prírode. Naučili
sme sa, ako si vybrať správny výstroj do
prírody a zvoliť správne miesto na táborenie. S pomocou našich prstov sme zisťovali , koľko času máme do západu slnka. Videli sme, ako si postaviť provizórny prístrešok. Naučili sme sa určiť svetové strany bez kompasu či bez štipcov
zavesiť mokré veci s pomocou šišiek. Ak
by sa nám prihodilo, ţe zablúdime niekde
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

Náš les v telocvični na preţitie

v lese, uţ vieme, čo máme robiť.
Tímea Hoangová, 8.B
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Deň regionálnych tradícií a kultúry

Projektový deň

Tradičné maľovanie látky modrotlačou, ľudové kroje, piesne a ľudový tanec, premeny
nášho mesta a história Spišskej Novej Vsi - to všetko boli témy projektového dňa, ktorý
zaţili naši ţiaci 22. mája.
To, ţe sme Slováci, uţ vieme, no
zabúdame na našu históriu
a kultúru našich predkov. Na
pripomenutie našich koreňov,
našich zvykov a tradícií nám pripravila pani učiteľka Ingrid
Macková zaujímavý projektový
deň. Pozvala zanietených ľudí,
ktorí ľudovými tradíciami ţijú,
zvyky zbierajú a zhmotňujú
v piesňach a ľudových tancoch.

viedla Dana Rosová zo Slovenského technického múzea. Na prednáške spojenej s prezentáciami
dobových fotografií sme videli,
ako sa menila tvár nášho mesta.
Na záver sme si v krátkom kvíze
preverili
vedomosti
o meste.
Deviataci pri výrobe látky
modrotlačou

Modré remeslo

Na tvorivej dielni Modré remeslo - modrotlač sme sa od Eleny
Bekešovej z Podtatranského
múzea v Poprade dozvedeli, ako
sa farbili látky kedysi. Potom
sme si sami vyrobili šablónu
z cestovín a vzor sme odtlačili
na modrú látku.

Dievčenské koleso z Letanoviec
Do dievčenského kolesa z Letanoviec nás pozvala Ţaneta Hrubiznová z ART school Smiţany.
Lektorke pomáhali aj dievčatá
z folkórnej skupiny Šofolka,
s ktorými sme sa naučili jednokročku, dvojkročku a valašský
preskok.

Ľudové piesne zo Spiša

Dievčatá z folklórnej skupiny Šofolka, cktoré hrou na harmonike
Odev nám predstavila Mária Alex Javorský, Tomáš Kurilla, sprevádzala Marcela Maniaková,
Tatiana Marušinská, Erika JaStaňová Michalková
r i ad i t e ľ ka
Art
šenská, Natália Tarbajová, 9. B
z Múzea Spiša. Na
School
Smiţany,
prednášku priniesla
si s nami zaspievali
ľudový kroj zo Smiľudové piesne zo
ţian a Torysiek. VySpiša. V sprievodskúšali sme si, aké
nom slove sme sa
bolo náročné sa do
dozvedeli, ţe kaţdá
kroja obliecť. Záropieseň mala aj svoj
veň sme kreslili ľudopríbeh.
vé vzory, ktorými boVďaka zanieteli často zdobené ľuným ľuďom, ktorí sa
dové kroje a jednotzaujímajú o tradície
livé vzory boli typica folklór, sme preKoleso vytvorené z ôsmakov pod vedením lektorky
ké pre tú - ktorú
ţili veľmi netradičoblasť.
ný a zaujímavý deň.

Ľudový odev Spiša

Spišská Nová Ves - neznáma, neznáma

Premenami mesta Spišská Nová Ves nás preLipkoviny 3/4; 2017/2018

Martina Vaľušová, 7.B
Laura Kešeľáková, 7. B
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Všetci sme si rovní, i keď nie sme rovnakí

Projektový deň

Hoci máme rôznu farbu pleti, vyznávame iné náboţenstvo, máme rozdielne zvyky
kultúru, históriu a tradície, aj tak sme si rovní.
páči na Slovensku. Nechýbala i otázVo februári sme preţili zau„Multikulturalizmus
ka: „Ako sa vám páčia naše ţeny?―
jímavý
projektový
je stav prelínania
„Multikultúrny deň―, ktorý a spoluţitia rozličných Po besede sme sa presunuli do telokultúr na určitom
cvične, kde sme spolu so športovcami
pre nás pripravila Lenka Miháúzemí.―
hrali Badalonu proti skutočným proliková v spolupráci s ostatnýfesionálom. Samozrejme nemali sme
mi učiteľmi našej školy. Našu
veľkú šancu vyhrať, ale záţitok to bol neškolu navštívili basketbalisti a volejbaskutočný. Na konci dňa nás čakal kvíz zalistky z Kanady, Albánska, Bieloruska,
meraný na multikultúru, ktorý nám ukázal,
Srbska
a Slovenska, ktorí pôsobia
ţe hoci sme rozdielni, sme si rovní. Medzi
týmito aktivitami kaţdá trieda tvorila plagát o krajinách našich hostí, ktoré sme im
na konci dňa odprezentovali. Veru všetci
boli veľmi nadšení.

Siedmaci po športovom výkone so športovcami

v kluboch v Spišskej Novej Vsi.
Prvá časť dňa bola venovaná besede so
športovcami v slovensko-anglickej-ruskej
Prváčikovia po odovzdaní darčekov športovcom

Prezentácia posterov krajín

verzii, kde sme sa pýtali na ich obľúbené
a národné jedlá, kultúru a tradície krajiny, z ktorej pochádzajú. Zisťovali sme
tieţ, odkedy sa venujú športu a ako sa im
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

Ţiaci prvého stupňa si vyskúšali písanie
hinduidštinou, vytvorili si indické náhrdelníky, zaujímavé pexeso s indickou tematikou. Na záver dňa si zahrali so športovcami loptové hry. Prváci vyrobili darčeky
pre športovcov.
Siedmaci predstavili našu krajinu
v anglickom jazyku a rozprávali sa so
športovcami (mali aj tlmočníkov).
Celý deň bol vskutku plný záţitkov
a emócií. Kaţdý sa mohol so športovcami
odfotiť a vypýtať si autogram.
Tatiana Marušinská, 9. B
Laura Kešeľáková, 7.B
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Interview

Na slovíčko so športovcami

Počas multikultúrneho dňa sme vo februári preţili krásne okamihy so športovcami
z rôznych kútov sveta. Na besedách sme otázkami zasypali aj našich hostí. Opýtali sme sa aj Lenky Mihálikovej, ako sa zrodil nápad pozvať športovcov k nám do
našej školy.Prinášame vám zopár postrehov z týchto besied.
Lenka Miháliková - učiteľka telesnej
výchovy na našej škole
Ako sa zrodila myšlienka pozvať športovcov k nám do školy?
Myšlienka zapojiť profesionálnych športovcov do nášho „multikultúrneho dňa―
bola jednoznačnou voľbou ako prepojiť
šport a kultúru a priblíţiť deťom hravou
formou heslo: „Všetci sme si rovní, ale
nie sme rovnakí.― Keďţe sa v športových
kruhoch pohybujem celé roky, mnohých
z pozvaných ľudí osobne poznám. Vedela
som, ţe bez váhania prídu podporiť dobrú vec a aj pre nich samých to bolo spestrenie kaţdodenného ţivota športovca.
Som rada, ţe ţiaci našej školy z toho mali mnoţstvo záţitkov, veď najlepšie sa
učíme práve prostredníctvom záţitkovej
metódy.
Matt Marshal, Kanada—basketbal
v BK SNV pôsobí
druhú sezónu
Čo sa vám najviac
páči na Slovensku?
Na Slovensku sa mi
páči hlavne príroda,
aj to, ţe tu ľudia
chodia viac peši ako
Matt Marshal
v Kanade. V Kanade
sa peši chodí len veľmi zriedkavo.
Čo láka ľudí, aby prišli do Kanady?
V lete je to veľa jazier, na ktorých sa dá
člnkovať a v zime sú to hlavne tie zamrznuté jazerá a štadióny, kde sa dá
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korčuľovať .
Aké je vaše obľúbené slovenské jedlo?
Halušky.
Laura Kešeľáková, 7. B

Sava Thaka, Albánsko - volejbal v SNV pôsobí prvú
sezónu
Koľko rokov ste mali,
keď ste začali profesionálne hrať volejbal?
Keď som mala 10 roZľava:
kov, som sa len tak Sava Thaka, Albánsko
vonku s kamarátmi, no a Darya Avramchik, Bielorusko
v 16- tich som začala
volejbalu
venovať
profesionálne.
Čo rada robíte vo svojom voľnom čase?
Rada chodím von s kamarátmi, ale tieţ milujem prechádzky v prírode. Na Slovensku
mi veľmi učarovala príroda, často chodím
na prechádzky do Slovenského raja.
V Albánsku takú krásnu prírodu nemáme.
My máme menej lesov.
Naučili ste sa počas svojho pobytu aj
nejaké slovenské slovíčka?
Naučila, ale radšej nebudem hovoriť, lebo
vyzerám pri tom smiešne. (smiech)
Ako to bolo so školou?
Na škole som mala rada chémiu
a matematiku. Keď som sa rozhodovala čo
ďalej, moja mamka mi povedala, ţe sa
mám rozhodnúť medzi školou a športom.
Samozrejme, ţe som si vybrala šport
a takto to teraz dopadlo. (smiech).
Viktória Okresová, 7. B
Strana 11

Interview

Na slovíčko so športovcami
Darya Avramchik, Bielorusko - volejbal - v SNV pôsobí prvú sezónu
Akým jazykom rozprávate v Bielorusku?
Občania sa dorozumievajú po rusky ,ale prezident hovorí aj po bielorusky.
Viete tancovať na slovenské ľudové
piesne?
Nie, hoci som sa tancu venovala .
Bolo ťaţké opustiť rodinu?
Áno, veľmi ťaţké. Hoci mi moja rodina
chýba, na Slovensku som uţ 5 mesiacov
a rada spoznávam nových ľudí, kultúru
a vaše zvyky. Páči sa mi tu.
Tímea Hoangová, 8. B

Ryan Bennett - Kanada - basketbal
Rozprávate anglicky. Pri dorozumievaní nám stačí v Kanade len angličtina?
Áno, ale v niektorých častiach Kanady sa
dorozumiete len francúzštinou .
Čo si predstavíte, keď sa povie Slo-

vensko?
Pivo - vaše chutné pivo. Mám ho rád.
Aké jedlo máte najradšej?
Nemám
obľúbené
jedlo, ale najradšej
varím cestoviny.
Ryan Bennett

Tímea Šimkovičová, 8. A

Alfonz Cruz - Portugalsko - basketbal
Páčia sa Vám slovenské ţeny?
Áno, sú najkrajšie .
Čo Vám príde na myseľ, keď sa povie
Slovensko ?
Príroda. Krásna príroda.
Akým jazykom hovoríte u Vás doma, vo
vašej krajine?
Portugalčinou a angličtinou, ale u nás,
v Afrike, sú aj kmene, ktoré majú svoj
vlastný jazyk .
Tímea Hoangová, 8. B

Zhora zľava: Djole Ninkovič (Srbsko), Ryan Benett (Kanada), Matej Majerčák (Slovensko), Sava Thaka
(Albánsko), Darya Avramchik (Bielorusko), Tomáš Osvald (Slovensko), Viktor Juríček (Slovensko)
Dole vľavo: Adam Pressuti (Kanada), Matt Marshall (Kanada)
Vpravo dole: Richard Amardi (Kanada)

Lipkoviny 3/4; 2017/2018
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Okresné kolo Geografickej olympiády

Chválime sa

Februárové stretnutie geografov celého okresu bolo na našej škole. V tejto silnej konkurencii sme sa umiestnili takto:
Kategória 8.-9.ročník
7. miesto - Marko Tomčík, 9. B
16. miesto - Alex Javorský, 9. B
20. miesto - Vladimír Vlk, 8. B

Kategória 5. ročník:
1. miesto - Bianca Čaplová, 5. B
7. miesto - Samuel Królik, 5. B

Viktória Forgáčová, 5. A

Okresné kolo Dejepisnej olympiády
Vo februári sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali títo ţiaci – úspešní riešitelia:
Kategória D
10.miesto - Vladimír Vlk, 8. B
14.miesto - Šimon Lőrinc, 8. B

Kategória C
4.miesto - Alex Javorský, 9. B
8.miesto - Marko Tomčík, 9. B

Tímea Šimkovičová, 8. A

Krajské kolo Technickej olympiády
Technické zručnosti, ale aj teoretické vedomosti preukázali na krajskom kole
naši deviataci vo februári v Košiciach.
V celkovom hodnotení sa Dominik
Konársky z 9. A a Marko Tomčík z 9. B
umiestnili na krásnom 2. mieste.

Barbora Kleščová, 5. A

Okresné majstrovstvá v zjazdovom lyţovaní
Dňa 8. februára sa uskutočnili okresné majstrovstvá v zjazdovom lyţovaní.
Našu školu úspešne reprezentovali dve ţiačky v kategórii ,,ţiačky B":
1.miesto - Aneta Retterová, 4.A
2.miesto - Sofia Suchá, 4.B

Sudoku

Viete, ţe...
...zjazdové lyţovanie sa rozvíjalo

Tímea Hoangová, 8. B

v alpských krajinách. Do Rakúska
ho priniesli nórski študenti okolo
roku 1880.

Písmenkové aj číselné sudoku
riešili víťazi triednej
súťaţe v marci na školskom kole Sudoku. Zo všetkých súťaţiach boli títo najlepší:
Kategória 5.-6. ročník :
1. miesto - Vlk Jakub, 6.B
2. miesto - Čaplová Bianca, 5. B
3. miesto - Nguyen Dalibor, 6. A

Kategória 7.-8. ročník:
1. miesto - Dulovičová Emma, 8. A
2. miesto - Hoangová Timea, 8. B
3. miesto - Vlk Vladimír, 8.B
Viktória Okresová, 7. B
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Chválime sa

Školské kolo Botanikiády

Ţiaci piateho ročníka si otestovali svoje vedomosti z biológie počas aprílového
on-line kola Botanikiády. Tento ročník sa nesol v duchu „Botanika na tanieri― .
Do školského kola sa zapojilo 26 piatakov. Zo všetkých však len prví dvaja postupujú na krajské kolo do Košíc.
Víťazmi školského kola sú:
1. miesto: Bianca Čaplová, 5.B
- 18 bodov - čas riešenia: 6 minút
2. miesto: Dalibor Choma, 5.B
- 18 bodov - čas riešenia: 15 minút

3. miesto: Samuel Fabíni, 5.A
- 17 bodov - čas riešenia: 6 minút.
Laura Kešeľáková, 7. B

Okresné kolo Biologickej olympiády
Poznávanie neţivej prírody, test, poznávačka minerálov a hornín a mapovanie
odkryvu, toto všetko museli súťaţiaci zvládnuť počas okresného kola Biologickej
olympiády v odbore geológia.
Prípravu na okresné kolo nepodcenila
Tímea Hoangová z 8. B a v celkovom hodnotení skončila na peknom 2. mieste.
V máji nás bude reprezentovať na krajskom kole v Košiciach.
Viktória Okresová, 7. B

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
Poznanie fyzikálnych javov a fyzikálne výpočty nechýbali v marci na
náročnom okresnom kole Fyzikálnej olympiády.
V kategórii F boli úspešnými riešiteľmi a v celkovom hodnotení obsadili
Ema Dulovičová (8. A) a Timea Hoangová
(8.B) - spoločne 2. a 3. miesto a Šimon

Lörinc (8. B) - 4. miesto.
V kategórii E bol úspešným riešiteľom
Marko Tomčík, z 9. B obsadil 4. miesto.
Martina Vaľušová, 7. B

Mladý priateľ lesa
Koniec mesiaca lesov sa niesol v duchu súťaţe Mladý priateľ lesa, ktorú organizovala Stredná lesnícka škola v Prešove.
Súťaţiacimi mohli byť ţiaci 7. aţ 9.
ročníka. Veronika Vrábľová z 8.A si na
súťaţi počínala naozaj veľmi dobre. PreLipkoviny 3/4; 2017/2018

šla teoretickou aj praktickou časťou so
stratou len 4 bodov na víťaza.
Timea Hoangová, 8.B
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Chválime sa

IQ olympiáda

Táto olympiáda je určená pre ţiakov druhého stupňa a prebieha v troch kolách
(školské on-line kolo, regionálne a celoštátne kolo). Nepreveruje naučené vedomosti, ale schopnosť logicky myslieť a uvaţovať. Je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných ţiakov a je zostavená ako sada logických úloh.
Z našej školy sa v apríli zapojilo viacero ţiakov
a tu sú ich výsledky:
Marko Tomčík: REGIONÁLNY FINALISTA - postupuje do regionálneho kola
umiestnenie: 50. - 54. (kraj) - 260. - 277. (celkové)
kvantil: 96,61 (kraj) - 97,61 (celkom)
Vladimír Vlk:
umiestnenie: 61. - 67. (kraj) - 301. - 330. (celkové)
kvantil: 95,81 (kraj) - 94,33 (celkom)
Alex Javorský:
umiestnenie: 116. - 121. (kraj) - 615. - 654. (celkové)
kvantil: 91,79 (kraj) - 93,93 (celkom)
Lukáš Koška:
umiestnenie: 122. - 127. (kraj) - 655. - 704.
(celkové)
kvantil: 91,79 (kraj) - 93,93 (celkom)
Alexander Petruška:
umiestnenie: 155. - 167. (kraj) - 885. - 946.
(celkové)
kvantil: 89.37 (kraj) - 91,81 (celkom)

Zúčastnilo sa spou 11 170 riešiteľov.
Čo znamená vo výsledkoch
kvantil? Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov
v školskom kole bol 150 a niektorý ţiak získal napríklad 140
bodov, tak potom vie, ţe má
lepšie hodnotenie ako 90 %
všetkých ostatných ţiakov.
Andrea Brósková

Okresné kolo Pytagoriády
V marci sa v Spišskej Novej Vsi konalo okresné kolo matematickej súťaţe pod
názvom Pytagoriáda.
V dvoch kategóriách sa naši ţiaci
umiestnili nasledovne:
Kategória P5:
Bianca Čaplová, 5.B - 3. miesto
Samuel Fabíni, 5,A - 18. miesto
Dalibor Choma, 5.B - 21. miesto
Samuel Królik, 5.B - 23. miesto

Kategória P8:
Šimon Lörinc, 8.B - 12. miesto

Martina Vaľušová, 7. B

Krajské kolo Matematickej olympiády
V apríli na krajskom kole v Matematickej olympiáde v kategórii Z9 so stratou
9 bodov na víťaza bol úspeš ným
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

riešiteľom Marko Tomčík z 9. B triedy.
Barbora Kleščová, 5. A
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Chválime sa

Shakespeare’s Memorial

Školská súťaţ v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare’s Memorial sa konala uţ po ôsmykrát. V apríli počas celého dňa odzneli zaujímavé ukáţky z poézie aj prózy. Súťaţiaci ukázali, ţe ich angličtina baví.
Umiestnenie bolo nasledovné:
- kategória A mladších ţiakov
1. miesto – Lucia Karacsonyová, 2.B
2. miesto – Katarína Valenčíková, 2.B
3. miesto –Vincent Pacanovský, 2.B
- kategória B mladších ţiakov
1. miesto – Patrik Nagy, 3.B
2. miesto – Natália Čurillová, 4. B
3. miesto – Jakub Hoang, 3.B
- kategória A starších ţiakov
1. miesto – Filip Tomaščík, 6.A
2. miesto – Simon Stanko, 6.B
3. miesto –Samuel Fabini, 5. A

Víťazi z prvých miest postupujú ďalej
budú našu školu reprezentovať v obvodnom
kole.

Nás angličtina baví...

Tímea Hoangová, 8. B

V obvodnom kole sa na 2. mieste v kategórii B umiestnil Patrik Nagy z 3.B.

Slávik Slovenska
Marcová súťaţ v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska odhalila spevácke talenty našej školy.
V školskom kole úspešnými v 1.kategórii boli:
Laura Jančurová, 2.A - 1. miesto
Katarína Valenčíková, 2.B - 2. miesto
Jakub Cimerman, 2.A - 3. miesto.
V 2. kategórii je poradie nasledovné:
Amanda Geletková - 1. miesto
Olívia Medvecová - 2. miesto
Tamara Uhrínová - 3. miesto.
V 3. kategórii získal
1. miesto Kevin Kotlár, 8.A.

Ocenení speváci v školskom kole

Tímea Šimkovičová, 8. A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
V januári nás na okresnom kole reprezentovala Tatiana
Marušinská z 9. B triedy, ktorá obsadila 2. miesto.
Tímea Hoangová, 8. B

Lipkoviny 3/4; 2017/2018
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Ruské jazykové okienko

Zámenky

Zámenou jedného písmena v slovách dostaneš pomenovania členov rodiny.

СОН
ЛАПА
ДЕВУШКА
МАША
ДОСКА

Štvorsmerovka
Vyškrtaním 12 slov, členov rodiny, ti zostane 8 písmen, ktoré tvoria tajničku.

Tajnička: _ _ _

_____

Квартира
Slová preloţ do ruského jazyka a doplň do tabuľky.
2
6
1

5

3
10
4
7
8
9

Tímea Šimkovičová, 8.A
Tímea Hoangová, 8.B

Správne riešenia nájdeš na poslednej strane.
Lipkoviny 3/4; 2017/2018
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Anglické jazykové okienko

Prešmyčky a tajnička
Správne poukladaj písmená a dostaneš tajničku.

Samuel Fabini, 5.A - Les

Viktória Okresová, 7. B

Významné mesiace v roku
K mesiacom v prvej polovici roka správne priraď, čím je mesiac výnimočný!

Martina Vaľušová, 7. B

Pátrači
Správny pátrač vie anglicky a pospája slovenské s anglickými slovami.
vajce
auto
slnko
delfín
loď

dolphin
egg
boat
car
The Sun

Lipkoviny 3/4; 2017/2018

slnečné okuliare
more
čokoláda
Veľká noc
pláţ

Easter
chocolate
sea
beach
sun glasses
Martina Vaľušová, 7. B
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Nemecké jazykové okienko

Spájačky
Pospájaj slová s číslami a čísla vyfarbi!

Marko Tomčík, 9. B

Skladačky
Z písmen poskladaj slová! Nemecké slová potom preloţ do slovenčiny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SBU
FOMA
OUTA
HANB
RAKP
NESERI

-

der
das
das
die
der
die

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
Marko Tomčík, 9. B

Tajnička
Preloţ jednotlivá do Nemčiny a zapíš ich do tajničky! Odpovede sú na poslednej strane.
1
2

4
5
6
7
8

1. košeľa
2. ponoţky
3. pohľadnica
4. káva
5. sandále
6. zmrzlina
7. my (zámeno)
8. dţínsy

Tajnička: _ _ _ _ _ _ _ _
Alexander Petruška, 9. B, Filip Ferenčík, 9.A
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Pohodárium

Biológia v malíčku
1. Čo je príroda?
A. je to všetko, čo vytvoril človek
B. je všetko, čo nevytvoril človek
C. je ľubovoľná časť povrchu Zeme
2. Pomenuj zviera na obrázku?
A. papagáj Ara
B. sýkorka veľká
C. ďateľ veľký
3. Ktoré zviera neţije
v Austrálii ?
A. lev
B. vtákopysk
C. klokan
4. Rovnorodá anorganická prírodnina je
A. minerál
B. hornina
C. pôda
5. Ktorá kosť sa nenachádza na nohe ?
A. ihlica
B. bedrová kosť

Najväčšia haluz
V škole sa pani učiteľka pýta
Janka:
„Janko, máš domácu úlohu?―
„Ta ne!―
„Odpovedaj celou vetou!―
„Ta nemám.―

(Odpovede nájdete na poslednej strane.)
Tímea Šimkovičová, 8.A, Tímea Hoangová, 8. B

Viete, ţe...
...vtip, anekdota, poprípade fór,
je krátke rozprávanie, ktorého
účelom je pobaviť príjemcu?

„Jurko, povedz mi, čo má chemickú
značku H2SO4?―
„Hm… mám to na jazyku.―
„Tak to rýchlo vypľuj, lebo je to kyselina
sírová.―
Na hodine pani učitelka vraví:
„Deti, povedzte mi nejaké zvieratko
na P.―
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

C. vretenná kosť
6. Z ktorých častí sa skladá drevina ?
A. koreň, stonka, list, kvet, plod
B. koreň, kmeň, konáre, koruna
C. kmeň, listy, kvety, plody
7. Najkrajšia jaskyňa na Slovensku?
A. Domica
B. Dobšinská
C. Ochtinská aragonitová
8. V ktorej z moţností sa nachádzajú
iba chránené rastliny a ţivočíchy ?
A. tis obyčajný, bocian biely, lekno biele
B. skokan hnedý, lienka sedembodková,
vres obyčajný
C. pálka širokolistá, cyklop obyčajný,
váţka ploská

Prihlási sa Anika: „Papagáj.―
Hlási sa Deţko: „Potkan.―
„No, deti, teraz na D―

vraví učiteľka.
Anička: „Dikobraz.―
Deţko: „Dva potkany.―
„A teraz na Ţ.―
Anička: „Ţabka.―
„Áno, Anička,― chváli ju pani učiteľka.
Deţko: „Ţeby tri potkany...?―
V škole na poslednej hodine:
„Kto odpovie prvý na moju otázku, môţe ísť
domov.― Janko vyhodí tašku cez okno.
„Kto to bol?―
„Ja!― hlási sa Janko, „dovi!―
Viktória Okresová, 7. B
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Štvorsmerovka

Tajničku získate
vyškrtaním slov 4 smermi:
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Tajnička pre najmenších
1.
2.
3.
4.

VAJÍČKO
ZAJAC
ŠIBAČI
KRASLICE
ODMENA
STUŢKA
KORBÁČ
VÝSLUŢKA
POHĽADNICA
KURIATKA
BAHNIATKA
NARCISY
TULIPÁNY
ČOKOLÁDA

VODA
PÔST
JAR
KROJ
KOŠÍK
VŔBA
BARAN
HODY
MÁJ
MAK
MED
NOC
OSA

Tajničku tvorí 11 písmen:
_______ ____!
Tímea Hoangová 8.B

Viete, ţe...
...baránky, kuriatka, zajačiky, čerstvé
vetvičky bahniatok či maľované vajíčka
sú neodmysliteľnou súčasťou
veľkonočných sviatkov?
Ozdobovanie príbytkov týmito
symbolmi jari a Veľkej noci vychádza
z dlhoročnej tradície.

5.
V gréckej, egyptskej či čínskej mytológii
symbolizuje zajac šťastie, plynúci čas,
krátkosť ţivota a je označovaný za
atribút zmŕtvychvstania.
Podľa ľudového podania zajac nikdy
nespí. Keďţe nemá očné viečka, aj počas
spánku sa zdá, ţe otáča oči nahor.

Tajnička __ __ __ __ __
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

1. Nastupuje po jeseni
2. Veľká noc je...
3. Ročné obdobie, v ktorom sa
oslavuje Veľká noc
4. Kraslica inak
5. Kyslé citrusové ovoocie
Laura Kešeľáková, 7. B
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Bludisko a antistersovka
Nájdi cestu cez labyrint vo vajíčku ku kuriatku a kuriatko vymaľuj!

Laura Kešeľáková, 7. B

Veronika Slobodová, 9.A

Osemsmerovka
Vyškrtaj slová ôsmymi smermi a dostaneš tajničku.
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Tajnička: __ __ __ __
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __

Martina Vaľušová, 7. B

vám praje celá redakčná rada!
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Nájdi rozdiely
V obrázkoch nájdi 12 rozdielov.

Obrázky v programe RNA vytvorila: Martina Vaľušová, 7. B

Hlúposti z našich lavíc
Kaţdý ţiak aspoň raz za ţivot povie nejakú hlúposť. Niektoré z týchto hlášok
sú zapamätateľné na celý ţivot. Pre pobavenie vám prinášame niektoré z nich.
Ako sa delí feudalizmus?

Ranný, obedný a večerný.

Kde sa dajú vyuţiť informácie z genetiky?
Pri mutovaní rastlín.

Ako sa volá základná bunka spoločnosti?
Spermia.

Ako sa pohybuje meňavka veľká?

Ktorý oceán je najteplejší?

Čím sa ţiví ovad hovädzí?

Ručným pohybom.

Severný ľadový oceán.
Aké plutvy má ryba?

Čo sú to mitochondrie?

Horné, dolné, predné, zadné a bočné.
Ako sa volá slimák bez ulity?

Sú elektronické centrá buniek.
Akej farby sú kvety paprade?

Bezdomovec.
V akom skupenstve je voda na Zemi?
Párne, vzdušné, tekuté, tuhé, stojaté.

Zelené.
Čo patrí medzi základné znaky vodných
vtákov?
Vedia lietať.
Na akú vzdialenosť sa behá štafeta?

Čo je to studená vojna?

Je to vojna, v ktorej sa bojovalo v zime.

40 000 ľudí behá 10 000 m štafetu.
Ako sa volajú nepremokavé topánky?

Aké prídavné mená poznáme?
Vzťahovavé prídavné mená.
Najvyššie pohorie Slovenska?
Alpy.
Lipkoviny 3/4; 2017/2018

Hovädzinou.

Vodovodné topánky.
(Úsmevné hlášky pre vás zozbierali
členky redakčnej rady od učiteľov našej školy.)
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