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        Mnohí ľudia si stále myslia, že za peniaze si môžu kúpiť 
všetko. Ktosi však povedal: „Za peniaze si môžeš kúpiť dom, ale 
nie domov. Posteľ, ale nie spánok. Jedlo, ale nie chuť. Lieky, 
ale nie zdravie. Knihy, ale nie múdrosť.“  

   Vedomosti sú na nezaplatenie a majú obrovskú výhodu oproti pe-
niazom. Nikto vám ich nikdy nevezme. A aj vedomostiam môžete v 
budúcnosti vďačiť za to, kým sa stanete. 

   V Testovaní 9- 2017 - naši žiaci (19 žiakov z 9.A) v matematike 
dosiahli 61,8%-nú priemernú percentuálnu úspešnosť, čo predstavuje 
o 5,4% viac, ako je celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku sme 
dosiahli 62,1%-nú priemernú percentuálnu úspešnosť, čo predstavuje 
o 0,9% viac, ako je celoslovenský priemer. 

   Úspešnosť 100% dosiahol v matematike Adrián Novák. Dobré výsledky však dosiahli aj Eduard Mi-
c h á l ek ,  K l a ud i a  Jo zefčáko vá ,  L ea  Ko l l á r o v á ,  V er on i k a  Lo r ec j a no v á . 
   V slovenskom jazyku sme nemali 100%-tného žiaka, ale pekné výsledky dosiahli Veronika Lorecja-
nová, Adrián Novák, Daniela Orechovská a Eduard Michálek. 

   V závere mi dovoľte poďakovať sa všetkým tým, ktorí urobili našu školu krásnym a úspešným mies-
tom na svete, do ktorého sa oplatí po prázdninách vrátiť. 

   Pekné prázdniny všetkým!                   Mgr. Zlatuša Habasová, Vaša riaditeľka 

Od nás pre Vás—obsah 

Testovanie 9-2017 
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   Dnes by sme vám v našich Lipkovinách chceli predstaviť našich úspešných spolužiakov. Tí okrem 
vzorného správania a výborného prospechu sú úspešnými aj v športových aktivitách, ktorým sa venujú 
vo svojom voľnom čase. Zároveň vám ich chceme predstaviť ako vzor pre vás, že sa všetko dá zladiť 
a zvládnuť a súčasne i dosahovať výborné úspechy. Športovci, ktorých Vám chceme prestaviť, sú: 

Šimon Javorský z 8. A triedy                                            Šimon Lörinc zo 7. B triedy. 

1.Ktorému športu sa venujete? 

Javorský: Karate, v ktorom som na úrovni zele-
ného pasku, čo je v poradí 6. 
Lörinc: Plávaniu. 
2. Odkedy sa tomuto športu venujete? 

Javorský: Od štyroch rokov. 
Lörinc: Od siedmich rokov. 

3. Čo alebo kto vás viedol k tomuto športu? 

Javorský: Ocko, ktorý ma brával so sebou na 
tréningy. 
Lörinc: Mamka chcela, aby som vedel plávať, 
a tak som sa v tom aj naďalej rozvíjal. 

4. Ako často mávate tréningy? 

Javorský: 3x do týždňa po dve hodiny, 
v lete 7-dňové sústredenia. 
Lörinc: 7x do týždňa, v niektoré dni aj ráno 
ešte pred vyučovaním. 

5. Premýšľali ste niekedy, že čas venovaný tréningu by ste mohli vyu-
žiť len tak, na ničnerobenie a leňošenie? 

Javorský: Áno, premýšľal.  A čo by som robil? No určite nejaký šport s kamarátmi, neležal by som len 
tak. 
Lörinc: Áno, premýšľal som nad tým, ale neviem si to predstaviť. 

6. Kto je vaším vzorom v tomto športe? 

Javorský:  Mojím vzorom je môj ocko, Jaroslav Javorský, ktorý sa tomu venuje 37 rokov, teraz má 6 
DAN. 
Lörinc: Mojím vzorom je Tomáš Klobučník a Michael Phelps. 

7. Akú máte métu, čo by ste v tomto športe chceli dosiahnuť? 

Javorský: Minimálne 6 DAN, ale ak mi to zdravie dovolí, tak aj viac. 
Lörinc: Chcel by som sa dostať do reprezentácie a zároveň dosiahnuť časové a bodové limity, 
a dostať sa na Majstrovstvá Európy. 

8. Ktoré je tvoje obľúbené jedlo? 

Javorský: Pirohy. 
Lörinc: Všetko, kde je mäso 

9. Ktorý šport nemáš rád? 

Javorský: Basketbal – jednoducho ma nebaví.  
Lörinc: Prehadzovanú, pretože som ľavý v chytaní lopty. 
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Športovci roka, ako ich nepoznáme 



10. Chceli by ste byť svetovo uznávanými športovcami? 

Javorský: Áno, chcel by som byť. Určite by som sa snažil prilákať viac detí k tomuto športu a ak by 
som bol na nejakej dobrej méte, musel by som byť svetovo dobrý, lebo len tí sa vryjú do pamäti. 
Lörinc: Áno, ale chcel by som vykonávať aj normálne povolanie, ale ešte presne neviem, čomu by som 
sa chcel venovať – asi tréner alebo dopingový komisár – to by som asi chcel byť. 

11. Čo ťa najviac fascinuje  v oblasti športu? 

Javorský: Pohyb, spoznávanie kultúr a spoznávanie nových ľudí. 
Lörinc: Ako dokážu šprintéri rýchlo bežať. 

12. Odporučil by si tento šport niekomu? 

Javorský: Určite áno, ľudom, ktorí sa doma nudia a nebaví ich kolektívny šport, lebo karate je len 
o mne a pri neúspechu môžem byť nahnevaný iba sám na seba.  
Lörinc: Áno, pretože keď niekto robí nejaký šport, lepšie zvláda aj životné situácie a stres. 

13. Čo by si uprednostnil v popoludňajšom čase – prípravu do školy alebo tréning? 

Javorský: Tréningy, ale popri tom aj prípravu do školy. 
Lörinc: Uprednostnil by som tréningy, lebo školu by som dobehol aj neskôr, ale tréning nie. 

14.  Venuje sa rovnakému športu aj niekto v rodine? 

Javorský: Áno, ocko. Bratranec sa tomu tiež venoval a bol prvý na Majstrovstvách Európy a druhý na 
svete, ale teraz má iné záujmy. 
Lörinc: Plávaniu nie, ale otec behával maratóny. 
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Športovci roka, ako ich nepoznáme—dokončenie 

Tomáš Klobučník je slovenský plavec, 
reprezentant Slovenska na olympijských 
hrách v Londýne v disciplíne 200 m prsia. 

Na LOH 2012 skončil celkovo na 23. mieste 
a do šestnásťčlenného semifinále sa 

neprebojoval. 

Michael Fred Phelps je americký plavec, 
ktorý drží niekoľko svetových i 

olympijských rekordov v plávaní a je 
držiteľom 28 olympijských medailí, a to 

23 zlatých, 3 strieborných a 2 
bronzových. 

Jaroslav Javorský je 15–násobným 
majstrom SR, osemnásobným majstrom 
bývalého Československa a na ME v roku 

1992 skončil piaty. Navyše je 
diplomovaný tréner 1. triedy  

a na Slovensku je najmladším držiteľom 
majstrovského technického stupňa  

6. dan.  15. Dosiahnuté úspechy: 

Javorský: 
- Majster SR – druhé miesto (2014) 
- Majster SR (2016) 
- 3 x som bol v Amerike – 2x 2. miesto a 1x tretie 
miesto v US Open 
- Grand Prix Slovakia (medzinárodná súťaž) – raz 
3. miesto a dvakrát 2. miesto 
- Športovec mesta Spišská Nová Ves 2016 
a mnohé ďalšie 

Lörinc: 
- Majster východoslovenskej oblasti v plávaní 
- 3. miesto v Majstrovstvách SR v plávaní 
- 3. miesto v Majstrovstvách SR v aquatlone 
(plávanie, beh) 
- Športovec mesta Spišská Nová Ves 2016 a mnohé 
ďalšie  
 
Odkaz od Šimona Lörinca: 
   Športujte, lebo je to prospešné pre Vaše telo. 
Robte to, čo Vás baví! 
                                                Marko Tomčík, 8. B 

Odkaz od Šimona Javorského: 
   Neseďte doma pri počítači, ale zapojte sa do 
športu a hýbte sa! 
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   V mesiacoch január – február 
si žiaci 1.A a 1.B triedy tréno-
vali sociálne zručnosti zamerané 
na témy kamarátstva a riešenia 
konfliktov.  

   V každej lekcii si vyskúšali rôzne 
situácie na základe príbehu, ktorý 
určuje tento projekt. Vytvorili si 
svoj kvet priateľstva, v ktorom 

každé dieťa prispelo svojím nápadom na 
udržanie si kamarátstva. Veľmi rady sa 
zapájali do rolových a situačných hier, 
kde im tému určila vylosovaná kartička. 
Po každom module, približne raz v mesia-
ci, mali možnosť prediskutovať danú té-
mu s rodičmi formou pracovného listu.        

                                       Zuzana Klingová 
                      školský špeciálny pedagóg 

 V marci, konkrétne 20. marca, sa celé Sloven-
sko „klokanilo“ od prváčikov až po maturantov.  
   Z našej školy sa do tejto matematickej súťaže 
zapojilo 18 žiakov z prvého aj druhého stup-
ňa. Medzi našich úspešných riešiteľov patria žiaci: 
Katarína Melegová, 1.A, 
Marko Tomčík 8.A, 
Mathias Rafael Petruška, 2.A. Tento žiak sa stal aj 
školským šampiónom na našej škole. 

   Veríme, že sa žiakom súťaž páčila a že sa do 
nej radi zapoja aj na budúci rok.  

 
Tímea Hoangová, 7. B 

Matematický klokan 

Slávnostná akadémia 
   Dňa 30. mája boli žiaci našej školy,  úspešní rieši-
telia rôznych olympiád a súťaží, ktorí sa v okres-
nom kole umiestnili na prvých troch miestach, po-
zvaní na slávnostnú akadémiu, na ktorej si prevzali 
OCENENIE za svoje úspechy.  

   Medzi ocenenými boli:  (horný rad zľava) Lukáš 
Sloboda,9.A, Marko Tomčík, 8.B, (dolný rad zľava)  
Adrián Novák, 9.A,  Bianca Čaplová, 4.A, Michal Vi-
tikáč, 8.B, Šimon Lörinc, 7.B.  

   Srdečne im blahoželáme! 

Simon Stanko, 5. B 
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   Počas školy v prírode sme sa 
nielen učili, ale hlavne zabávali 
a športovali. 
   V prvý deň sa každý tešil na to, 

aké budú izby. Keď sme dorazili 
do hotela, na druhej strane sme 
videli veľké kúpalisko. Ubytovali 
sme sa a šli na obed. Obed všet-
kým veľmi chutil. Po obede nás 

čakali pirátske aktivity. Každý si 
mal vyrobiť vlastnú škrabošku 
s pirátskym 
menom. Ja som 
sa volala Zora. 
Presunuli sme 
sa von a tam 
nás čakali hry 
a súťaže. Naj-
viac sa mi páči-
la hra Bang. 
Samozrejme, 
že sme mali 
večierku, ale 
nikomu sa ešte nechcelo spať.  
   Druhý deň ráno začal opäť ra-
ňajkami, no v tento deň sme pre 
zmenu boli Indiáni. Vyrábali sme 

si čelenky a taktiež in-
diánske mená. Mojej 
kamarátke som vymysle-
la meno Jordan a ona 
mne Viana. Ešte večer 
sme šli hľadať poklad. 
Každý sa bál. Poklad 
nám ukradla Shamanka. 
Aj tak sme sa nevzdá-
vali a poklad sme pred-
sa len našli. Boli to lízanky. Bála 
som sa zaspať, no zaspala som 
so šťastným pocitom, že ráno 
ideme na kúpalisko.  
   Na tretí deň sme išli na pla-

váreň a poriadne sme sa vyšanti-
li. Vrátili sme sa na hotel 
a premýšľali sme, čo si 
oblečieme na diskotéku. 
Medzitým sme skočili na 

ihrisko, kde sme sa 
hrali. Prišiel večer 
a všetci sme sa teši-
li. Na diskotéke nás 
privítal šašo, ktorý 
bol naozaj veľmi 
smiešny. Všetci sme 
začali tancovať, aj  pani 
učiteľky.  
   Štvrtý deň bol olympij-
ský. Vyrábali sme si medailu 

a presunuli sa von. Súťažili sme 
o ceny a zároveň sme sa tešili na 

v e č e r n ú 
opekačku. 
N a s t a l  
v e č e r 
a začali 
sme ope-
kať. Všet-
kým sa 
opekačka 
páčila. V 
p o s l e d n ý 

deň sme zistili, že v Drienici nám 
bolo lepšie ako doma, no musím 
priznať, že rodičia mi chýbali. 
Prišiel po nás autobus a už sme 
šli domov. Cestou som zaspala. 
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Drienica 

Na Drienici je nám spolu hej,  
zážitkov tu máme habadej, 
škola, ihrisko, bazén, lúka,  

toto všetko máme v pláne dnes.  
Na Drienici...  

Keď si trocha smutný, tak sa 
smej. 

Kamarát, ten vždy ti poradí,  
partia ťa dobre naladí. 

Na Drienici...  
každý deň sme vonku, dej sa čo 

dej, 
Ani búrka nám tu nevadí,  

každý si so strachom poradí. 

Keď sme vystúpili z autobusu, 
už nás čakali rodičia. Chceme 
sa poďakovať všetkým pani 
učiteľkám za skvelý týždeň.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počas pobytu sme zložili 
a spievali hymnu školy 
v prírode. Tu je: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saška Hlebová, 4.B 
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    Finančná gramotnosť je v dnešnej dobe nevyhnutná. 
Mať základné vedomosti o financiách, šetrení, o tom, ako 
pracovať s peniazmi, vedieť si vyrátať, koľko zaplatím za 
nákup, vedieť si vybrať peniaze v banke, založiť si 
účet... Ach, koľko toho dnešný človek musí o financiách 
vedieť! 

   Celoslovenský projekt v ktorom je zapoje-
ná aj naša škola, realizujú tiež učitelia  
a žiaci našej školy. 

   Žiaci 3.B sa zapojili do projektu, ktorý sa 
nazýval Malá finančná akadémia s Kozmixom. 
Žiaci sa hravou formou naučili zarábať  penia-
ze, prostredníctvom ktorých si stavali svoje 
mesto. Na úplnom začiatku si žiaci vymysleli 
názov mesta – Vesmírne mestečko, a peniaze 
nazvali - Vesmírky, ktorými sa v tomto meste 
platilo. Žiaci si prostredníctvom rôznych didak-
tických hier zarábali peniažky. Za tieto peniaž-

ky si kupovali makety budov, z ktorých si vytvorili 
svoje mestečko.  Prostredníctvom tohto projektu 
sa naučili zarábať peniažky a šetriť si ich, pričom 
sa rozvíjala ich finančná gramotnosť,  
vzájomná spolupráca a kritické myslenie. 

Mariana Sisková 

Týždeň finančnej gramotnosti 

Moja prvá škola 

 
Papierové peniaze sa v Európe začali 

tlačiť až v 17. storočí. V Číne to však 
bolo oveľa skôr v 9.—11. storočí. 
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   Aby sme sa vo finančnom svete ne-
stratili, mali sme na škole týždeň fi-

nančnej gramotnosti.  Hravou formou sme získavali základ-
né vedomosti  o financiách, ako aj praktické skúsenosti s 
peniazmi. Na prvom stupni sa žiaci tejto problematike veno-
vali  v rámci projektového dňa. Do týchto aktivít sme zapo-
jili aj predškolákov z MŠ na Šoltésovej ulici, ktorí zavítali 
medzi nás. Na druhom stupni žiaci pracovali s informáciami, 
vypĺňali pracovné listy, pracovali v Exceli, vytvárali pojmové 
mapy. 
   Projekty u žiakov zožali veľký úspech, rovnako zaujali  
aj rodičov, ktorí prišli medzi nás. 
 

Marko Tomčík, 8. B 
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   „Bobovačka“ sú preteky bobov na snehu. 
   Hore kopcom po svojich a dolu kopcom čo 
najrýchlejšie na boboch. Vo februári sme 

     Ako dostať viac žiakov naraz do múzea?  

   No jednoducho, Múzeum na kolesách príde za 
žiakmi do školy! 
   Vo februári  k nám opäť múzeum prišlo, a to s 
veľmi zaujímavou témou - Zdravoveda.  
Šikovní chalani si pre nás pripravili ukážky prvej 
pomoci a zábavnou formou ju s nami žiakmi, aj 
nacvičili. Do aktivít a podávania prvej pomoci 
zapájali aj nás, čo bola riadna sranda a okrem 
toho, že sme sa učili, sme sa hlavne zabávali. 
   Po takomto zážitkovom vzdelávaní sme všetci 
odchádzali s úsmevom na tvári a novými zážitka-
mi, no hlavne obohatení o zručnosti a vedomosti 
o tom, ako podať prvú pomoc. 

Marko Tomčík, 8. B 

Bobovačka 

Múzeum na kolesách 

Zdravý úsmev 
   Správne si vyčistiť zúbky 
je veľmi dôležité pre zdravý 
úsmev. 

   Hravo a zdravo sa o ne posta-
rať nás učila dentálna hygie-
nička pani Šoltýsová. Počas 
stretnutia s ňou sme sa rozprá-
vali o zúbkoch, jedle, ale aj o 
tom, ako si správne čistiť zuby, 
aby sme si zachovali zdravý 
úsmev 

 Timea Duchová, 5. B 

Strana 8 

takto brázdili kopec. Zároveň sme šantili, užívali si sneh 
a súťažili. 
   Najúspešnejšou dvojicou v brázdení snehu bola dvojka 
v zložení Katka Holečková a Lucka Rychtarčíková z 2.A 
triedy.  
   Šantenie bolo snežno-senzačné! 

 Karolína Režnická, 5.B 

Viete, že... 

...povrch korunky zuba tvorí sklovina? 
Je to najtvrdšia hmota v ľudskom 

tele. 
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    Každé dieťa si zaslúži byť členom kompletnej a fungujú-
cej rodiny, kde sa cíti milované a rešpektované ostatnými. 
Lásku však musí vedieť aj dávať, nie len ju prijímať. Jednou 
z foriem, ako vyjadriť lásku a vďačnosť, je svojich najbliž-
ších obdarovať. Preto sme v rámci akcie Rodina - dar pre 
dieťa spolu s deťmi vyrobili darčeky pre svojich blízkych.  

Tatiana Hadbavná, 5.B 

Rodina - dar pre dieťa 

spoločenské hry, ako dáma, šachy, človeče, domino a kopec iných 
logických, vedomostných hier a tie využili počas prestávok v trie 
dach, ale aj na chodbách 

• vytvorili Strom priateľstva - odtláčaním svojich dlaní 
• nakreslili svojho kamaráta – z týchto prác sme následne vytvorili 
výstavky priateľstva 

• navzájom sa obdarovávali malými darčekmi alebo peknou kresbičkou 
• vytvárali pojmové mapy, nite priateľstva a iné veľmi prospešné a 
tvorivé aktivity na utužovanie vzťahov a priateľstiev v triede, ale 
aj v samotnej škole. 

 
   Veď priateľstvo je tá naj-
prirodzenejšia túžba človeka. 
A tam, kde fungujú dobré 
vzťahy, sa cítime všetci dob-
re. 

 Andrea Gromovská 

Priatelia sú anjeli 
   Skutočné priateľstvo je 
ako voda. Je nevyhnutná 
pre život a veľmi ťažko sa 
dá nájsť. 
   Medzinárodný týždeň 
priateľstva od 13. do 17. 
februára  sme oslávili netra-
dične. Cieľom aktivít bolo 
viesť žiakov k tomu, aby si 
uvedomili, že priateľov si 
máme vážiť a ceniť si ich 
priateľstvo. 
   Žiaci prvého stupňa vyjad-
rili priateľstvo rôznym spô-
sobom - zaujímavými aktivi-
tami. 
• počas piatich dní mali žia-
ci na sebe nejakú spoločnú 
farbu oblečenia 

• žiaci si do školy doniesli 
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„Priatelia sú anjeli, ktorí nám 
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   Ku veľkonočným sviatkom neodmysli-
teľne patria veľkonočné vajíčka. Tra-
dícia darovania vyzdobenej kraslice 
pretrváva do dnešných dní a patrí  
k symbolom veľkonočných sviatkov.  

   Aprílové tvorivé dielne boli zamerané na rôzne techniky 
zdobenia vajíčok. Deti vlastnoručne zdobili vajíčka. Ma-
ľovali, lepili, otláčali, obmotávali, kreslili ornamenty na 
vajíčka. Skúšali všetko možné.  

   Spolužiakom sa podarilo vytvoriť nádherné, originálne 
kraslice, ktoré budú zdobiť ich veľkonočné stoly.  

spolred Veľkou nocou sa žiaci 
ôsmeho ročníka na hodinách 
techniky učili pripraviť obloženú 
misu tak, aby si ju mohli pripra-
viť aj na nadchádzajúce sviatky. 
Práca ich bavila a všetko čo si 
pripravili zjedli a zapili bylinko-
vým čajom z dopestovaných by-
liniek v školskej záhrade.  

   Technika nás vzdeláva v rôznych sférach. 
Počas hodín vyrábame, šijeme, upratujeme 
areál školy, majstrujeme, ale niektoré hodi-
ny sú pre nás obzvlášť zaujímavé.  

   Bolo tomu tak 
aj vtedy, keď 
sme sa pred veľkonočnými sviatkami učili, 
ako pripraviť studenú misu na sviatky. Po 
výrobe mís sme si spoločne v rámci desiato-
vej prestávky sadli a zjedli, čo sme pripra-
vili. Zapili sme to chutným mätovým čajom z 
byliniek dopestovaných v bylinnej špirále 
školy. Veľmi nám chutilo. 

 Šimon Javorský, 8. A 

Jar v škole 

Technika netradične 

Jarné ikebany 
   V jarnom čase sa žiaci siedmeho 
ročníka v rámci predmetu Svet práce 
učili, ako si pripraviť jarnú ikebanu.  

   Spoznali pravidlá vypicho-
vania kvetov a tiež materiál 
potrebný na prácu so suše-
nými aj živými rastlinami. 
Na prácu použili konáriky a 
prinesené ozdoby.  

Tímea Hoangová, 7. B 

Celá štruktúra japonského 
aranžovania kvetov je založená 
na troch hlavných bodoch, ktoré 
symbolizujú nebo, zem a ľudstvo.  
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   Plávanie je jeden zo spôsobov pohybu po 
Zemi. Ako ryby vo vode sa cítili aj naši piataci 
a šiestaci, ktorí absolvovali plavecký výcvik na 
krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.  
   Počas výcviku sa nám venovali pani učiteľky 
Spustová, Sisková, Gromovská a pán učiteľ Palu-
šák. Rodelili sme sa do 4 skupín: 1. —výborní plav-
ci, 2. —plavci, 3. — slabší plavci a  4. — neplavci. 
Počas plaveckého sme sa veľa naučili. Niektorí 
zvládli základy plávania a naučili sa ponárať hlavu 

Super lyžovačka 

pod vodou, plavci zdokonalili svoju techniku plá-
vania a skúšali nové plavecké štýly. Zároveň sme 
hrali rôzne hry, vodné pólo a  taktiež sme súťa-
žili. Každý dostával za čiastkové preteky body 
a na konci týždňa z každej skupiny vyhrali traja 
s najvyšším počtom bodov. Najlepší si potom po-
čas súťaže zmerali sily s pánom učiteľom. Počas 
posledného dňa nás prišla pozrieť aj pani riadi-
teľka, aby sa presvedčila, ako dobre nám to ide.  
   Bol to super týždeň plný veselých zážitkov! 

Simon Stanko, 5. B 

Vo vode ako ryby 

rých si dve dievčatá a dvaja 
chlapci vymenili roly (chlapci zahrali dievčatá 
a naopak). Niektorí až plakali od smiechu.  Spoločne 
sme sa nielen naučili lyžovať, ale aj sa trochu viac 
spoznali a zasúťažili si. Každý z nás si doniesol veľa 
spomienok a zážitkov.  

Tímea Hoangová, 7.B 

    Veľa rôznych zážitkov si z lyžiarskeho vý-
cviku odniesli siedmaci. Na lyžovačku sme sa 
vybrali do Terchovej, kde sme sa nielen pobavi-
li, ale aj naučili lyžovať. Milá pani inštruktorka 
a jej dvaja psi nám pomohli. Každý večer sme 
mali iný program, súčasťou toho bol aj kvíz či 
súťaž Baby vs chalani, pri ktorej sme obhájili 
titul my, dievčatá. Najlepšie do-
padli divadelné scénky, pri kto-
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   V mesiaci február sme v 
škole privítali Pavla Jančíka—
m e s t s k é h o  p o l i c a j t a .  
   Besedu na tému Ako sa sprá-
vať doma aj na ulici bezpečne 
absolvoval s prvákmi a druhák-
mi. Deti sa dozvedeli, ako sa 
zachovať v prípade dopravnej 
nehody alebo domáceho úrazu.  
   Starším žiakom porozprával o 
trestnoprávnej zodpovednosti u 
neplnoletých a maloletých detí. 
Starší žiaci si vyskúšali okulia-
re, po nasadení ktorých mali 

rovnaký pocit ako opitý človek. 
Veľmi sa pri tom zabávali, no až 
teraz si uvedomili, ako to v sku-
točnosti je, keď je človek opitý. 
Deti kládli policajtovi množstvo 
otázok  a beseda sa im páčila. 

  Ocenení víťazi sa veľmi potešili dar-
čekom so zvieracím motívom.  
Tímea Hoangová, 7.B 

   Mať so sebou svojho zvieracieho miláčika v škole je vý-
sadou len niekoľkých dní v roku. 
 
   Priniesť si zvieratko do školy mohli deti len v týždni od 27. 
do 30. marca podľa vopred oznámených pokynov.  
    Najaktívnejším žiakom sa stal Lukáš Kravec z 2.A triedy. 
Svojim spolužiakom predstavil svojho škrečka Ňufíka, poroz-
prával im o starostlivosti a zážitkoch s týmto milým zvierat-
kom. Potom žiaci tvorili v troch súťažných kategóriách: 
 
1. Najkrajší rým o zvieratku v pesničke (Richard Hronček) 
2. Najkrajší príbeh o zvieratku (Mathias Rafael Petruška) 
3. Najkrajšia kresba zvieratka (Hana Vantušková) 

S políciou bezpečne 

Zvieratko v škole 

postarať. Prebaľovali, 
kŕmili, obliekali, spie-
v a l i  u s p á v a n k y  
a hrali sa s nimi. Podľa 
toh, čo predviedli, je jasné, že raz z nich budú skutočne dob-
rá mamičky. 

Alexandra Lopatovská, 5.B 

Miss bábika 
   Mama je pre dieťa celý 
vesmír... 

   Dievčatá prvého a druhého 
ročníka nám 29. mája ukázali, 
ako sa vedia o svoje bábiky 
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   Mesto Spišská Nová Ves počas celého roka organizuje zaujímavé 
podujatia pre svojich občanov.  
   V podvečer 2. júna sa na námestí stretli športovci rôz-
nych vekových kategórií a spoločne obehli šošovkovité 
námestie v Spišskej Novej Vsi. Uskutočnil sa totiž Ve-
černý beh mestom, na ktorom nemohli chýbať ani žiaci 
našej školy, ktorí sa v silnej konkurencii nestratili.  
   Naši najlepší bežci: 
Matias Petruška – 2. miesto v kategórii mini žiaci 
Emma Dulovičová – 2. miesto v kategórii staršie žiačky 
Kamila Schwartzová – 1. miesto v kategórii dorastenky  
                                                                     
        Dalibor Palušák 

   Obvodné majstrovstvá v mini-
futbale žiakov ZŠ - "McDonald 
cup". 
    V skupine "A" naša škola získala 
krásne 2. miesto. V celkovom poradí 
základných škôl sa naša škola umies-
tnila na krásnom 3. mieste. 

   Našim futbalistom srdečne blaho-
želáme! 

Simon Stanko, 5.B 

Večerný beh mestom 

"McDonald cup" 

Gymnastika 
   Ladnosť pohybov  a ohybnosť tela, tak to je základ gymnastiky 
   Dňa 23. marca si gymnastické družstvo v zložení Paulína Šoltésová, 2.B, Re-
beka Freundová,  2.A, Laura Litecká, 2.A; Amanda Geletková, 3.B, Sofia Su-
chá, 3.B vo vysokej konkurencii vybojovalo 8.miesto.  
   Súťaž dievčatá absolvovali po prvýkrát pod ve-
dením Andrey Gromovskej a Mariany Siskovej. 
Súťaže sa nezúčastnili náhradníčky Zuzana Ham-
borová z 3.B a Alexandra Fabíniová z 2.A, pretože 
družstvo mohlo byť iba 5-členné. Všetkým dievča-
tám, nádejným gymnastkám, zo srdca blahoželáme 
a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!  

Marko Tomčík, 8.B                                
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Matias Petruška 

Emma Dulovičová 

Kamila Schwartzová 

V roku 2017 to bude už 
XXVII. ročník večerného behu 
mestom Spišská Nová Ves. 



Lipkoviny 3/4; 2016/2017 

   Spišská knižnica zorgani-
zovala 15. marca celomest-
ské podujatie pre žiakov zá-
kladných škôl mesta Poďme 
čítať do knižnice, ktorého 
cieľom bolo upriamiť pozor-
nosť detí na čítanie ako zmys-
luplné využitie voľného času.  
   Žiaci, ktorí sa zúčastnili 
tohto hodnotného podujatia, 
preniesli „čitateľskú štafetu“ 
28. marca  do školy medzi svo-
jich rovesníkov, kamarátov, 
spolužiakov. Podujatia sa zú-
častnili 3 žiaci z každej trie-
dy, prváci boli pozorovatelia. 

Žiaci si priniesli svoju obľúbenú 
knihu a snažili sa navnadiť na 
čítanie konkrétnej knihy svo-
jich spolužiakov. Samozrejme, 
prečítali i úryvok zo svojej kni-
hy. Čitateľská štafeta plynulo 
pokračovala v triede druhákov. 
Na popoludňajšom podujatí 
„Čítame s deťmi“ rozvíjali stop 
čítaním svoju predstavivosť, 
fantáziu.  
   Pri skupinovom čítaní využili 
riadené aktivity pri čítaní prí-
behu od Márie Ďuríčkovej spo-
lu aj so svojimi  rodičmi a sta-
rými rodičmi. Veríme, že spo-

ločným stretnutím 3 generácií 
sa nám podarilo zorganizovať 
hodnotné podujatie, ktorého 
cieľom bolo to,  aby  deti  viac 
čítali, lepšie sa vyjadrovali, 
vedeli zreprodukovať text 
a komunikovali na vyššej úrovni.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Gromovská 

ky a fantázii sa hranice nekládli. 
Použiť mohli rôzne ozdoby, 
sponky. Hotové účesy boli nád-
herné. Dievčatá, ste šikulky! 

Timea Hoangová, 7.B 

   Trieda sa zmenila na kader-
nícky salón, kde vďaka šikov-
ným rukám našich dievčat 
v z n i k a l i  n o v é  ú č e s y . 
   Manekýnky boli ich spolužiač-

Čitateľská štafeta 

Zlatý hrebeň 

Mladší žiaci - kategória B (3. -
4. ročník) 
1. miesto – Adrián Gurčík, 4.A 
2. miesto – Natália Čurillová, 3.B 
3. miesto - Alex Moško, 3.A 
Starší žiaci – kategória A (5.-
6. ročník) 
1. miesto – Simon Stanko, 5.B 
   Adrián Gurčík a Simon Stanko 

budú reprezentovať našu ško-
lu na obvodnom kole. 
                  Marko Tomčík, 8.B 

Shakespeare’s Memorial    Čítame, prednášame, pí-
šeme. Všetko sme sa nau-
čili v škole. Teraz na sú-
ťažiach zúročujeme svoje 
schopnosti a zručnosti.  

   V apríli sa na našej škole 
konal už  7. ročník školskej 
súťaže v prednese poézie a 
prózy v anglickom jazyku 
Shakespeare’s Memorial. 
Odzneli zaujímavé ukážky  
z poézie i prózy. Žiaci uká-
zali, že ich angličtina baví a 
že sa chcú  
v nej zdokonaľovať. Veríme, 
že do budúceho ročníka sa 
zapojí ešte viac jazykovo 
zdatných a talentovaných 
žiakov. Na prvých miestach 
sa umiestnili: 
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Viete, že... 

...vlasy rastú rýchlosťou približne 1 cm za 
mesiac. Na hlave má priemerný človek 

okolo 300 000 vlasov.  
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  Prežiť Deň Zeme ne-
tradičným spôsobom  sa 
podarilo všetkým de-
ťom, pre ktoré boli 
pripravené rôzne akti-
vity v tento zaujímavý 
deň, pričom hlavným 

zámerom bolo uvedomiť si, koľko krás naša 
planéta Zem ponúka svojim obyvateľom a ani si 
to neuvedomujú. 

   Prváci až piataci sa presúvali v budove školy, 
kde boli pre nich pripravené aktivity na desiatich 
stanovištiach. Prechádzali prednáškami na tému 
„Keď znie lesom halali“ v spoločnosti pani Rosso-
vej, spoznávali zvieratká počas „Zvieracieho me-
cheche“ s pánom Chromým z Múzea Spiša. Vypre-
parované zvieratká, ktoré sme takto spoznávali 
sa nám páčili.                            

Ján Slamený, 4. A 

  Objavovali sme silu rastlín nielen počas pred-
nášky so slečnou Gibalovou z Múzea Spiša, ale aj 
počas ochutnávky bylinkových čajov, ktoré sme  
vlastnoručne vypestovali v školskej bylinnej špi-
rále. Lipu sme nazbierali pred školou.   
   Na stretnutí so včelárom  Matúšom Humeným 

sme si vyskúšali časti 
oblečenia, videli sme 
včelí úľ, ale aj produkty 
včiel. Aby sme všetko 
vnímali rôznymi zmysla-
mi, zabehli sme do žiac-
kej kuchynky na ochut-
návku včelích medov—
agátový, lesný a kvetový. 
Ochutnali sme všetky 
medíky a zapili sme to 
bylinkovým čajom.     

Alexandra Hadbavná, 5. B    

   Do školy zavítali aj pracovníci z útulku zvierat 
z Matejoviec nad Hornádom so svojimi štvornohý-
mi spoločníkmi, psíkmi, a my deti sme sa dozvede-
li, ako sa o zvieratá starajú v útulku, čo potrebu-
jú zvieratká pred adopciou a hlavne, prečo toľko 
zvierat končí na ulici. Deti pre zvieratká priniesli 
rôzne staré uteráky, deky, plachty, ktoré si naši 
noví kamaráti odviezli do útulku na zútulnenie ich 
príbytkov.  

   Na ďalšom stanovišti sme riešili ekohlavolamy a 
robili rôzne zamerané ekoaktivity s pánom Divo-

kom zo Správy Národného parku Slovenský raj.  
S pani Vlčákovou sme na prednáške o pitnom re-
žime cestovali po planéte Zem a zisťovali, aké 
máme zásoby vody, ktorá voda je vhodná na pitie.  

Ostal i  sme 
značne prekva-
pení, aké malé 
percento vody 
na Zemi máme 
možnosť využí-
vať.  

   Ako ošetriť 
drobné porane-
nia sme sa doz-
vedeli na stano-
višti venovanej 
prvej pomoci 
pod vedením 
pani Klingovej. 

Ošetrení a poučení  o tom, ako postupovať pri 
drobných poraneniach, sme putovali na Ekovláčik, 
ktorému sme dali aj meno—Majo. Spievali sme mu 
pieseň o vláčiku a zahrali sme mu cestu krajinou 
na hudobných nástrojoch, ktoré boli vyrobené z 
odpadových materiálov. Roztriedili sme odpad a 
naložili na vláčik, a tak sme vypravili vláčik na 
cestu na zberný dvor. Na záver sme si vymaľovali 
aj svoj Eko-vláčik, ktorý sme si doniesli do  kaž-
dej zúčastnenej triedy, aby nám vždy pripomínal 
ako správne odpad triediť. 

   Niektoré triedy absolvovali aj tvorivé dielne 
„Zrod života“ , počas ktorých zdobili 3D vajíčka, 
ktoré  bo l i  zhotovené  kaš írovan ím .  
                                        Barbora Kleščová, 4. A 

Deň Zeme 

Deň Zeme sa každoročne slávi 22. apríla 
počas jarných dní ako oslava jari a 

pripomenutie, že Zem máme len jednu! 
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   Exkurzia v ZOO bola pre nás, šiestakov, zau-
jímavá a zvieratá neboli zalezené v domčekoch. 
Medvede sa krásne prechádzali vo výbehu. Teta 
v ZOO nás milo privítala na prednáške o zviera-
tách  a o našom vzťahu k prírode. Počas pred-
nášky kládla aj zaujímavé otázky. Po prednáške 
priniesla zajačika, ktorého sme si poťažkali a aj 
pohladkali. Prezreli sme si Aquaterru. Videli sme 

aj kŕmenie dikobrazov a kŕmenie rýb krevetami. 
Vo výbehu ZOO sme aj my kŕmili kozy. Zo ZOO 
sme putovali na zberný dvor a triedičku, kde 
nám pracovník poukazoval a vysvetlil, ako sa od-
pad separuje  a triedi a kam potom odpad putuje 
ďalej.                            

Viktória Okresová, 6. B 

   Žiaci 7. A triedy Deň Zeme strávili veľmi zau-
jímavo. Videli, ako sa pečie chlieb, dozvedeli sa 
niečo o kryptozoológii, teda o Lochnesskej prí-
šere a jej podobných príšerách. Veľmi zaujímavá 
bola aj výstava Harmónia 5 zmyslov, kde pri 
prezeraní umeleckých diel sme museli oveľa in-
tenzívnejšie zapojiť niektorý z piatich ľudských 
zmyslov, napríklad v tme len pri osvetlení malou 
baterkou sme hľadali vo veľkom obraze niektoré 
zaujímavé útvary.                

Ema Dulovičová, 7. A 

   Ráno sme vybehli na našu najvyššiu kostolnú 
vežu a kochali sme sa vyhliadkou na šošovkovité 
námestie a naše krásne mesto.  

   Každý z nás to pozná prídete do obchodu či 
pekárne a kúpite si chlieb alebo iné pečivo. Ale 
ako sa rodí chlieb? My sme sa to dozvedeli. Na-
vštívili sme jednu z mála remeselníckych pekární 

– pekáreň Klas a videli sme čistú prácu pekárov 
a pekárok, ktorí robia všetko preto, aby každý mal 
čo jesť. Videli sme, aká ťažká je práca pekárov 
a že stále je nedostatok týchto pracovníkov. 
Z pekárne sme putovali do Múzea Spiša na pred-
nášku a prehliadku múzea.                                                

Tímea Hoangová, 7.B 

      

ZOO a triedičku odpadu si prehliadli aj žiaci 8. 
A. Čističku odpadových vôd zase navštívili spolu-
žiaci z 8. B a následne si prezreli aj novootvorenú 
časť Madagaskar v  našej najmenšej ZOO na Slo-
vensku.  Potom ešte zabehli na zberný dvor, aby 
sa dozvedeli, ako putuje odpad v meste Spišská 
Nová Ves. 

   Deviataci sa dotkli prírody v Národnom parku 
Slovenský raj, kde spoločne s pánom Vladimírom 
Muchom, pracovníkom Správy Národného parku 
Slovenský raj,  čistili Náučný chodník mládeže 
nad Smižianskou Mašou.  Teda nielen spoznávali 
prírodu v raji, ale aj svojím úsilím pomohli prírode.  

Ďakujeme za krásne zážitky z tohto dňa! 

Marko Tomčík, 8. B 
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    Naši tretiaci pri príležitosti MDD navštívili po-
pri iných aktivitách aj útulok. Naviazali tak na 
niekoľkoročnú snahu zavádzať prvky animoterapie 
do zážitkových aktivít školy, ktorých cieľom je  
silné pozitívne pôsobenie zvieratka na emocionálne 
a fyzické zdravie našich žiakov.  

   Tento školský rok si mohli žiaci 
2.-krát zažiť aktivity so zvierat-
kami v škole, prostredníctvom 
ktorých si obohacovali vedomos-
ti, komunikačné schopnosti 
a ďalšie prejavy súvisiace 
s empatiou, rešpektom a láskou, 
ktorú si vedia žiaci vzájomne 
prejaviť pri kontakte so živým 
zvieratkom.  

   Tretiaci mali veľkú radosť 
a očakávania z návštevy, vyzbro-
jili sa  dobrou fyzickou kondíciou 
pri presune. Zvieratkám odo-
vzda l i  množstvo  krmi va 

psychickej práci čakal na budúcich čitateľov zá-
zračný chodník s padajúcimi skalami, divokou rie-
kou, pavučinovou sieťou, horúcim pieskom 
i nebezpečnou priepasťou. V ňom si preverili svoju 
odvahu, šikovnosť, rýchlosť, vytrvalosť či obrat-
nosť ako v rozprávkach mladí a udatní rytieri. Za 
aktívnu účasť si všetci škôlkari odniesli do svojich 
domovov sladkú odmenu, omaľovánky a príjemné 
zážitky. Nás potešil prvý škôlkarsky šlabikár, kto-
r ý  v y t v o r i l i  k r e s l e n o u  a b e c ed o u .  
   Tešíme sa na septembrové stretnutie s Vami, 
milí budúci Lipáčikovia.  

                                                   Andra Gromovská 

   Po aprílovej návšteve nás predškoláci 
z Materskej škôlky na Lipovej ulici navštívili 
druhýkrát. 

    Deti spolu s pani učiteľkami prijali pozvanie 
na nádherné rozprávkové popoludnie pod názvom 
„Kufor plný rozprávok“. Budúci prváci sa stretli 
v toto popoludnie s popletenými rozprávkami, 
rozlúštili hádanky, dokončili nedopísané rozpráv-
ky, hľadali  v rozprávkach magické čísla.  

   Nadšenie u nich bolo vidieť hlavne pri hre Če-
lovka, kde sa snažili uhádnuť, akú rozprávkovú 
bytosť predstavujú. Preverili sme ich, či poznajú 
slovenské rozprávky pri roztriedení  a následnom 
správnom usporiadaní pomiešaných magnetických 
kartičiek s obrázkovou osnovou. Budúci prváci sa 
zahrali na kuchárov, keď varili veselú, smutnú, 
unavenú a uzimenú škôlkársku polievku. Po dova-
rení polievky využili deti svoje ďalšie zmysly a so 
zaviazanými očami spoznávali podľa vône, zraku, 
chuti či hmatu, o akú rozprávku ide. Po náročnej 

Kufor plný rozprávok 
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Útulok je ich domov 

a pochúťok. Mohli si pohladiť 
4 malé mačiatka a 6-mesačnú 
bielu fenku Brendu. Živo ko-
munikovali so zamestnancom 
útulku, ktorý sa im veľmi 
ochotne venoval. Potešila ich 
informácia, že zvieratká ne-
ostávajú dlhodobo v útulku, 
väčšinou si ich ľudia adoptujú 
do nových domovov u nás 
i v zahraničí. 

   Všetkým zúčastneným patrí 
vďaka za možnosť vzájomné-
ho obohatenia. 

Andrea Gromovská 
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1. Aké je hlavné mesto štátu, v ktorom je 
palác Hofburg? 
a. Viedeň 
b. Varšava 
c. Štokholm 
2. Aké je hlavné mesto štátu,  kde päťka v 
škole znamená jednotka? 
a. Varšava 
b. Kyjev 
c. Rabat 
3. Aké je hlavné mesto štátu, v ktorom sa 
nachádza hudobný nástroj Waj? 
a. Kábul 
b. Jakarta 
c. Islamabad 
4. Aké je hlavné mesto štátu, pre ktorý sú 
typické tulipány a veterné mlyny? 
a. Budapešť 
b. Lisabon 
c. Kodaň 
5. Aké je hlavné mesto štátu, pre ktorý je 
typická zelená farba a škriatkovia? 
a. Dublin 
b. Freetown 
c. Amsterdam 
6. Aké je hlavné mesto štátu, v ktorom nie 
sú žiadne lesy? 
a. Štokholm 
b. Reykjavík 
c. Vatikán 

7. Aké je hlavné mesto štátu, s ktorým Sloven-
sko susedí na juhu? 
a. Miskolc 
b. Oslo 
c. Budapešť 
8. Aké je hlavné mesto štátu, ktorý susedí 
s Gréckom, Tureckom, Srbskom a Rumunskom? 
a. Kuvajt 
b. Soul 
c. Sofia 
9. Aké je hlavné mesto štátu, ktorý má na vlaj-
ke 7 pruhov? 
a. Zimbabwe 
b. Harare 
c. Lusaka 
10. Aké je hlavné mesto štátu, v ktorom je hora 
Ararat, na ktorej sa vraj vylodil Noe so svojou 
archou? 
a. Tunis 
b. Ankara 
c. Dodoma       
 
VYHODNOTENIE: 
10-9—Úžasne 
 8-7—Výborne 
 6-4—Dobre 
 4-2—Zle 
 2-0—Vezmi do ruky učebnicu geografie! 

Simon Stanko, 5.B 

   V tomto školskom roku sme už po 11.-krát realizo-
vali predaj minerálnej vody v priestoroch školy pri prí-
ležitosti svetového Dňa vody.  

   Zakúpením vody si žiaci doplnili minerály nachádzajúce 
sa v minerálnej vode, ale zároveň prispeli na dobrú vec. 
Zisk z tejto akcie je 24 €, za ktoré postupne dokúpime 
rastliny do bylinnej špirály, z ktorej doteraz vysadené 
bylinky sme využili aj v rámci aktivít Dňa Zeme—
ochutnávka čaju. Mätový čaj a čaj zo šalvie bol pripravený 
z vypestovaných byliniek v našej bylinnej špirále.  

   Aktivita sa každoročne stretáva s pozitívnym ohlasom, a 
preto ďakujeme aj rodičom a deťom, že sa so záujmom do 
tejto aktivity zapájajú.   

Tímea Hoangová, 7. B 

Kvapka pre Strom života 
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Spoznávame hlavné mestá štátov 

Správne odpovede: 1a, 2a, 3a, 4c, 5a, 6b, 7c, 8c, 9b, 10b 
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    Zem vznikala miliardy rokov. My ľudia sme 
ju osídlili len nedávno, no za tak krátke obdobie 
sme ju značne pozmenili.  
   Ako to bude vyzerať v budúcnosti? Bude na 
Zemi ešte život taký, ako ho poznáme teraz? Budú 
na Zemi rastliny? Budú autá a ľudia lietať? Ako 
budú vyzerať mestá a stavby v nich? 
   Tak toto všetko sú otázky, ktoré nás neustále 
prenasledujú. Aj deti sa často nad týmto zamýšľa-
jú. Aby sme si to všetci vedeli predstaviť, nakres-
lili  pre nás obrázky so svojimi predstavami. Celko-
vo sa zapojilo 25 detí.  
   Za prvý stupeň sú víťazmi: 
1. miesto: Marek Smorada, Adam Hudaček a Adam 
Spišiak, 1.B 
2. miesto: Peter Horbal, 2.A 
3. miesto: Damián Takáč, 4.A 
   Na druhom stupni sú ocenené práce: 
1. miesto: Martina Vaľušová, 6. B 
2. miesto: Laura Marchinová, 7. B 
3. miesto : Radoslav Sanetrík, 7. B 
                                                 Alena Sanetríková 

Zima mojimi očami 
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Budúcnosť planéty Zem 

  Zima - to krásne biele ročné obdobie, ak nás pani Zima obdaruje snehom.  

   Fotosúťaž, v ktorej ste mohli zachytiť kúsok zimy svojím mobilom alebo fotoaparátom priniesla len 
malú účasť, ale fotografie boli krásne. Víťazné fotky nám poslala Lucia Rychnavská z 2. A. 

Takto ju vidí ona!                                                                                                   Sofia Zámbová, 5. B 

Olívia Ela  
Šmotková, 6.B 

Zuzana Rychnavská, 7.A Romana Okresová, 6.B 
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   Telovýchova a šport majú zabezpečiť zdravý 
fyzický a psychický rozvoj človeka.  
   Blížiaca sa jar nás motivovala zorganizovať 
športové popoludnie pre žiakov 1. – 4. ročníka 
pod názvom „Vrecovačka“. Hlavnou myšlienkou 
bolo zvyšovať u žiakov zdatnosť a výkonnosť 
v športe, upevňovať zdravie.  
   Zástupcovia jednotlivých tried, ktorí milujú 
šport, boli rozdelení do 3 skupín tak, aby starší 
žiaci  boli motivovaní k lepším výkonom a mladší  
zase nemali pocit, že v porovnaní so staršími  sú 
pomalší.   
   Pripravili sme prekážkové dráhy s použitím 
kruhov, kužeľov a vriec. V športových disciplí-
nach si zmerali žiaci svoje sily, obratnosť 

i rýchlosť. Skákaním  vo vreci či plazením sa vo 
vreci mali súťažiaci čo najskôr doraziť do cieľa. 
   Vydarené popoludnie potvrdili aj vyjadrenia 
samotných žiakov, že  skákanie vo vreci milujú. 

Andrea Gromovská 

3. miesto - Šimon Javorský - karate 
   Na nominovaných, ako aj ocenených žiakov 
sme hrdí a srdečne im blahoželáme. Zároveň im 
želáme veľa ďalších športových úspechov! 

Dalibor Palušák 

 Vo februári sa v mestskej športovej hale usku-
točnilo vyhodnotenie "Športovec mesta za rok 
2016". 
   Úspešnými a ocenenými boli aj žiaci našej ško-
ly, ktorí reprezentujú športové kluby v našom 
meste.  
   Nominovaní boli: 
Lukáš Filip, 8.B (športová streľba) 
Šimon Javorský, 8.A (karate) 
Alexander Petruška, 8.B (atletika) 
Šimon Lörinc, 7.B (plávanie) 
Sára Špinerová 7.B - džudo 
   Medzi najlepšími  športovcami mesta boli títo 
žiaci: 
2. miesto - Šimon Lörinc - plávanie 

Športujeme - vrecujeme 

Športovec roka 2016 

 3. miesto máme v diciplínach: 
- Hod kriketovou  loptičkou – Filip Ferenčík, 
8.A 
- Beh na 60m – Emma Dulovičová, 7.A 
- Vrh guľou – Alex  Javorský, 8.B 
   Dávid Duch a Alexander Petruška budú repre-
zentovať našu školu na krajských majstrov-
stvách v atletike, ktoré sa uskutočnia 6.júna  
v Košiciach.  Chlapci, držíme Vám palce! 

Dalibor Palušák 

Okresné majstrovstvá v atletike 
   Dňa 18. mája sme v športovom areáli našej školy 
privítali 250 žiakov a žiačok z celého okresu.  
   Aj žiaci našej školy súťažili a boli úspešní: 
    1.miesto sme obsadili v týchto disciplínach: 
- Hod kriketovou loptičkou – Alex  Petruška, 8.B 
- Beh na 60m – Dávid Duch, 8. B 
- Štafeta 4x60m- Dávid Duch, 8.B; Filip Ferenčík, 
8.A; Matúš Bednár, 8.A; Alex Petruška, 8.B 
   2. miesto sme získali v disciplínach: 
- Beh na 300m – Alex Petruška, 8.B 
- Hod kriketovou loptičkou – Viktória Gadušová, 
7.B 

Šport je dobrý, keď je dramatický a keď sa nikto nefláka. 
Ivan Hlinka 
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   Okresného kola matematickej olympiády sa zú-
častnili aj žiaci našej školy a v celkovom hodnotení 
obstáli takto: 
Kategória Z8 - 1. miesto - Marko Tomčík, 8.B 
Kategória Z7 - 5. miesto - Šimon Lörinc, 7.B. 

Alexandra Lopatovská, 5.B 

   Šport na našej škole má dlhú tradíciu. V posledných rokoch sa opäť športovci pod vedením našich 
učiteľov dostávajú do povedomia v rôznych športových diciplínach.  Na mestskej športovej olympiáde 
sme tiež bodovali. Vo vybíjanej chlapcov sme obsadili krásne 2. miesto a dievčatá získali 3. miesto. 

Karolína Režnická, 5.B 

Matematická olympiáda 

Fyzikálna olympiáda 

Mestská športová olympiáda 2.- 4. ročník 

   Poznávanie neživej prírody, test, poznávač-
ku a zbierku prírodnín si ôsmaci priniesli na 
okresné kolo biologickej olympiády, kde súťa-
žili v rôznych kategóriách.  
   Naši žiaci sa zapojili do kategórie „E“ -   ob-
lasť geológie. Aj keď neboli na prvých 
miestach, získané skúsenosti sú pre nich veľmi 
cenné. 
Celkové umiestnenie—kategória GEOLÓGIA: 
4. miesto - Matúš Michna, 8.A 
5. miesto - Marko Beťko, 8.A.  

Marko Tomčík, 8.B 
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Biologická olympiáda 

    V okresnom kole sme uspeli: 
Kategória E - 9. ročník: 
2. miesto: Adrián Novák, 9.A 
Kategória F - 8. ročník: 
1. miesto: Marko Tomčík, 8.B 

Simon Stanko, 5.B 

Pytagoriáda - okresné kolo 
   Matematika a logika sú nevyhnutné pri zvládnutí Pytago-
riády. Tešíme sa z toho, že sú stále medzi nami spolužiaci, 
ktorým  logické a matematické myslenie nechýba.  
   V rôznych kategóriách obstáli nasledovne: 
Kategória P8: Marko Tomčík, 8.B - 1. miesto 
Kategória P7: Šimon Lörinc, 7.B - 1. miesto 
Kategória P4: Bianca Čaplová, 4.B - 2. miesto 
Kategória P5: Jakub Vlk, 5.B - úspešný riešiteľ 

Sofia Zambová, 5.B 

Slávik Slovenska 
   Dňa 2.marca sa konalo školské kolo súťaže v speve 
ľudových piesní, „Slávik Slovenska“. Spomedzi tridsia-
tich súťažiacich, ktorí postúpili z triednych kôl, boli 
ocenení títo žiaci: 
1.kategória: 
1. miesto: Olívia Medvecová, 3.A 
2. miesto: Amanda Geletková, 3.B 
3. miesto: Ema Džubáková, 1.B 
 

2.kategória: 
1.miesto: Adrián Jasečko, 5.A 
2. miesto: Sofia Zámbová, 5.B 
3.miesto : Olívia Šmotková, 6.B 
3.kategória: (bolo udelené len prvé miesto) 
1. miesto: Kevin Kotlár, 7.A 
   Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých 
miestach, postupujú do obvodného kola. 
Budeme im držať palce, nech sú úspešní!  

Tímea Hoangová, 7.B 

Športovci z 2. miesta 
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   Máte radi angličtinu?     
  Máte radi divadlo?  
Odpovedali ste áno? Aj naši žiaci, ktorí študujú 
anglický jazyk ako prvý povinný jazyk, si od 
piateho po deviaty ročník mohli spojiť divadlo 
s angličtinou na podujatí, ktoré bolo odohrané 
aj v anglickom jazyku.  
   Celý príbeh sa točil okolo pána Petra Blacka, 
ktorý zdedil obrovské sídlo. Traja výborní her-

ci stvárnili viacero postáv a, samozrejme, aj anglic-
ké dialógy, ktoré boli skvelo doplnené slovenskými 
slovami. Tie veľmi dobre dopĺňali príbeh. Dej, ktorý 
výborne pobavil skoro každého, mal veľký úspech. 
Takto si žiaci zopakovali angličtinu a súčasne sa 
pobavili.  

Tímea Hoangová,7.B 

3,5 milióna  ľud.  Deti začnú faj-
čiť z rôznych dôvodov. Najčas-
tejším dôvodom je to, že fajčia 

ich priatelia a kamaráti. Zá-
vislosť na cigaretách vzniká 
oveľa rýchlejšie u detí ako 
u dospelých. Následky fajče-
nia sú rôzne, napríklad zvra-

canie, bolesti hlavy či kašeľ. De-
ti s fajčením často experimen-
tujú a domnievajú sa, že môžu 
prestať, kedykoľvek budú 

   Fajčenie škodí zdraviu 
V dnešnej dobe veľa ľudí 
fajčí. Viete prečo?  

   Je veľmi málo dôvodov, 
prečo začať a veľa dôvo-
dov, prečo prestať. Kaž-
doročne zomrie približne 

chcieť. Síce počet dospelých faj-
čiarov na Slovensku klesá,  za to 
počet detí, ktoré fajčia, stále stú-
pa. Toto sa stáva veľkým problé-
mom. Prečo si kaziť život nejakou 
„jedovatou tyčinkou“, keď môžete 
ísť von do prírody, s kamarátmi 
alebo kreatívne využiť svoj voľný 
čas? Fajčenie k ničomu nevedie. 
Akurát si tým ničíte zdravie, skra-
cujete život a zbytočne vyhadzu-
jete peniaze von oknom. 

Tímea Hoangová, 7.B 

Angličtina v divadle 

Fajčenie detí - beseda 

poštári nosili listy, ktoré boli zapečatené voskom. 
Vosk  bol nahradený poštovými známkami. Cestova-
nie bolo niekedy výsadou bohatých a dnes máme 
všetci takéto možnosti, teda sme bohatí. Nakoľko 
nie  peniaze, ale more zážitkov robí  človeka boha-
tým. 

Alexandra Hadbavná, Karolína Režnická, 5.B 

Cestovanie v čase 
   Cestovaním v čase sa ľudia zaoberali od 
nepamäti. Mali snahu postaviť stroj na pre-
sun v čase.  
    O cestovaní, spôsoboch dopravy z časového 
pohľadu sme mali možnosť diskutovať s pani 
Danou Rossovou na besede, počas ktorej nám 
ukázala obrazy dopravných prostriedkov— 
koče, lode, autá, ktoré sa používali v minulosti 
aj dnes.  Dozvedeli sme sa, ako sa potopil Tita-
nic, ale aj to, aké dopravné prostriedky sa pou-
žívali v 1. a 2. svetovej vojne.  
   Zistili sme, čím sa vypĺňali sedadlá na kočoch. 
Prvé sedadlá boli drevené, no tí bohatší si mohli 
dovoliť na vyplnenie sedadiel aj husacie perie. 
Často sa sedadlá plnili aj odstrihnutými  chvos-
tami a  hrivami koní,  ktoré sa pravidelne vybe-
rali a čistili.   
   Kone sa používali tiež ako dopravný prostried-
ok, prenášali potravu či iné predmety.  Neskôr 

Po 2.svetovej vojne boli 
cigarety platidlom od Paríža 

po Peking.  

Strana 22 

Viete, že... 

...angličtina patrí medzi svetové jazyky a je 
hlavným dorozumievacím jazykom vo 
výpočtovej technike a geografii? 

Meno autora 
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     Druhý májový týždeň prežili Lipáčikovia, žiaci 
druhých a tretích ročníkov ZŠ na Lipovej ulici,  
v škole v prírode v Tatranskej Lomnici. Päť dní 
objavovali nepoznané Tatry, hravou formou sa 
naučili množstvo vecí o prírode. Plánované vy-
chádzky na Hrebienok či Štrbské pleso si sprí-
jemnili cestou autobusom, elektrickým vláčikom, 
no väčšinu trás si vyšľapali po „vlastných“. Naučili 
sa orientovať podľa značiek. Každú chvíľku trávi-
li spolu, odbehli do prírody, komunikovali, súťažili, 
športovali, spoznávali krajinu, zažili veľa dobro-
družstiev s rovesníkmi a tiež sa učili samostat-
nosti. Hlavným cieľom pobytu však bolo objavovať 
na sviežom vzduchu krásu prírody a nie predbie-
hať sa v tom, kto bude rýchlejší. 

 Andrea Gromovská 

netradičných zdrojov a predviedol nám využitie 
solárnej energie. Exkurzia sa nám páčila. 

Martina Vaľušová, 6.B 

   Netradičné zdroje energie sme si pozreli 
na exkurzii v ZŠ Ing. Kožucha.  

     Počas exkurzie nám pán Bakó opísal učebňu 

Príroda - naša učiteľka 

Fyzikálna exkurzia 

Deň techniky pre materskú školu 
   Technika je zaujímavá pre všetky deti, 
nielen pre chlapcov.  

   V piatok 24. marca nás navštívili malí pred-
školáci zo škôlky na Lipovej ulici. Žiaci ôsmeho 
ročníka si pre nich pripravili zaujímavé poku-
sy z fyziky, chémie a techniky. Deti videli ako 
pracuje sopka, zistili, prečo a kedy bude žia-
rovka svietiť, ako sa vyvíjali hodiny, kedy sa 
na hojdačke dobre hojdá a videli ohnivého 
hada z popola.     

   Okrem pokusov si škôlkari prezreli aj malú 
výstavku prác našich žiakov a mali možnosť si 
mnohé aj vyskúšať. Najlepší spomedzi škôlka-
rov boli odmenení sladkou odmenou.  

Marko Tomčík, 8.B 

Medzi zelené spôsoby výroby 
elektriny patrí napríklad vietor, 
vodné elektrárne a geotermálne 

pramene. 
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   Odkiaľ rastliny pochádzajú? 
Ako vyzerajú v pôvodnej kra-
jine?     
    
   Aj na tieto otázky sme dostali 
odpovede počas exkurzie 
v  B o t a n i c k e j  z á h r ad e 
v Košiciach.  Videli sme zaujíma-
vé byliny, kríky, ako sú banánov-
níky, bambusy, kaktusy, palmy, 
pomarančovníky, ktoré sa pes-
tujú v obrovských vykurovaných 
skleníkoch. A vedeli ste, že ba-
nánovník nie je strom ? Je to 
bylina – má dužinatú stonku. 

Vedeli ste,  že vanilka  je orchi-
dea ?  Tiež sme sa vďaka ex-
kurzii dozvedeli, že kaktus ne-
potrebuje veľa vody pre život, 
že bambus je najväčšia 

a najrýchlejšie rastúca tráva. 
Deň bol plný  informácií. Exkur-
ziu sme ukončili prehliadkou 
námestia Košíc.  
               Karolína Režnická, 5.B 

dvaja najlepší v spoznávaní prí-
rody mohli svoje vedomosti 
rozširovať a skúmať prírodu 
v  Bo t an i c k e j  z áhr ade 
v Košiciach na regionálnom kole. 
Počas testovania si žiaci pospo-
mínali nielen na lesný, ale aj 
vodný ekosystém a ekosystém 
lúk a pasienkov. Pracovníci bo-
tanickej záhrady pre nich opäť 
pripravili sériu dvadsiatich otá-
zok s obrázkami. Súťaženie 

   Žiaci piateho ročníka si 
otestovali počas on-line ko-
la v Botanikiáde ako pozna-
jú prírodu.   

   Na škole sa zapojili do tes-
tovania všetci piataci. Celko-
ve súťažilo 32 žiakov. No len 

bola zábava  a spoznávanie prírody.    
   Víťazi školského kola sú: 
1. miesto: Filip Vysočan, 5.B 
2. miesto: Lukáš Bajus, 5.A 
3. miesto: Jakub Daniel, 5.A 
                Marek Holotňák 5.B 

 
Sofia Zambová, 5.B 

Medzi rastlinami 

Školské kolo botanikiády 

   Po siedmykrát sa konalo škol-
ské aj krajské kolo zaujímavej 
súťaže z biológie pre žiakov pia-
teho ročníka pod názvom Botani-
kiáda, ktorú každoročne organi-
zuje Botanická záhrada v Koši-
ciach.  

   V škole sme prešli online kolom, 
kde sme riešili 20 otázok z učiva 
biológie. No len dvaja najlepší z nás 
sa zúčastnili krajského kola  
v Košiciach. Nás reprezentovali 
Lukáš Bajus  z 5.A a Filip Vysočan  

z 5. B triedy.  Počas súťaže chlapci 
riešili tajničky, prešmyčky, sadili 
rastliny, hľadali trávy na lúke. Úlo-
hy boli naozaj veľmi rôznorodé. 
Konkurencia bola veľká a aj keď 
naši spolužiaci v Košiciach neuspeli,  
prežili veľmi veľmi pestrý  
a nezabudnuteľný deň.  

   Domov si zo záhrady každý žiak 
odniesol vlastnými rukami zasadenú 
rastlinu. 

Sofia Zambová, 5.B 

Botanikiáda v botanickej záhrade 

"Príroda, na rozdiel od človeka, 
svoje zákony neporušuje." 

Leonardo Da Vinci  
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Banánovník s kvetom a malými banánmi 
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     Separovať- znamená triediť odpad a dávať mu druhú 
šancu. 

     Aj takto uvažujeme, keď doma zbierame a triedime odpad a 
prinášame ho do školy v rámci zberu druhotných surovín. 

   Na začiatku školského roka  boli všetky deti našej školy a ro-
dičia informovaní o tom, že na škole celý rok prebieha zber hli-
níkových viečok od jogurtov SABI, zber viacvrstvových obalov 
(TTP—tetrapakov) od firmy SABI, zber plastových vrchnákov, 
zber starých akumulátorov (bateriek), zber nefunkčných ma-
lých elektrospotrebičov (červený kontajner na chodbách školy), 
zber papiera a na jeseň do odvolania prebiehal aj zber gaštanov.  

   Malí aj veľkí zberači veľmi poctivo prinášali v tomto roku na 
váženie rôzne druhotné suroviny. V jednotlivých zberoch sa 
triedy umiestnili takto: 

Hliníkové viečka SABI 
1. miesto – 6.B - 2 268 g 
2 miesto - 2.A - 1 472 g  
3.miesto - 4.A - 1 064 g 
SABI tetrapaky 
1. miesto – 5.B - 2 690 g 
2 miesto - 2.A - 2 350 g  
3.miesto - 3.B - 1 574 g 
Vybité akumulátory (baterky) 
1. miesto – 6.B - 35 807 g 
2 miesto - 3.B -   9 362 g  
3.miesto - 2.A -   8 600 g 
Plastové vrchnáky 
1. miesto – 3.B - 81 970 g 
2 miesto - 3.A - 35 045 g  
3.miesto - 4.A - 34 250 g 
Gaštany 
1. miesto – 5.A - 208 000g 
2 miesto - 2.B - 203 250g  
3.miesto - 7.B - 161 300g 
Starý papier    
1. miesto - 2.A - 1 707,5 kg 
2. miesto - 3.B - 1 540 kg 
3. miesto - 3.A - 1 239 kg 

Separujeme spolu 

Viete, že... 

...od 1. januára 2010 majú slovenské 
mestá a obce zákonnú povinnosť zaviesť 
separovaný zber komunálneho odpadu.  
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Za posledné roky sme takto spoločne roztriedili a vyzbierali odpad: 

školský rok 2012/2013  

- viečka: 6 850 g; tetrapaky - 27 650 g; papier - 6 444 kg; baterky - 55,35 kg; gaštany -     0 kg                         

školský rok 2013/2014  

- viečka: 4 496 g; tetrapaky -  9 000 g; papier - 6 686 kg; baterky - 32,40 kg; gaštany -    10 kg    

školský rok 2014/2015  

- viečka: 4 004 g; tetrapaky -  7 674 g; papier - 7 454 kg; baterky - 8O,00 kg; gaštany -   646 kg                      

školský rok 2015/2016  

- viečka: 5 572 g; tetrapaky -  6 114 g; papier - 7 060 kg; baterky - 55,00 kg; gaštany -   340 kg                       

školský rok 2016/2017  

- viečka: 6 741 g; tetrapaky -  7 443 g; papier - 9 433, 5 kg; baterky - 74,22 kg; gaštany - 1 273 kg   

 

Alexandra Lopatovská, 5.B 

Zber a odvoz plastových vrchnákov 

Zber papiera 
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     V jednotlivých zberoch sme ocenili naj-
lepších a najaktívnejších zberačov na pr-
vých troch miestach:  
   Zber papiera: : 
1. miesto : Eliáš Oliver, 3.B - 785,7 kg  
2. miesto: Hronček Richard, 2.A - 611 kg  
3. miesto: Marchinová Laura, 7.B - 335 kg  
   Plastové vrchnáky  
1.miesto:  Matej Kolesár, 3.B – 28 000g 
2.miesto: Viktória Chaláková, 3.A – 25 634g 
3.miesto: Adam Kolesár, 4.A – 24 000g 
   SABI hliníkové viečka 
1. miesto:  Viktória Okresová, 6.B – 1 697g 
2. miesto: Barbora Kleščová, 4.A – 733,5g 
3. miesto: Oliver Eliáš, 3.B – 545g 

Baterky 
1. miesto: Martina Vaľušová, 6. B – 32 000g 
2. miesto: Oliver Eliáš, 3.B – 6 050g 
3. miesto: Damián Tkáč, 4.A; Samuel Kotlár, 2.A  - 
3 600g 
Tetrapaky: 
1. miesto: Timea Duchová, 5. B – 2 690g 
2. miesto: Oliver Eliáš, 3.B – 610g 
3. miesto: Lucia Kleščová, 2.A – 372g 
   Okrem toho každoročne nechávame odviezť aj elek-
troodpad, ktorý žiaci prinášajú do školy a vyhadzujú 
do červených zberných nádob na chodbe školy. 
    Zaujíma vás, ktoré firmy sa na zbere podieľajú? 
SABI viečka a tetrapaky odoberá Milk Agro spol. 
s.r.o., Baterky a  elektrospotrebiče firma ASEKOLSK 
s.r.o., Plastové vrchnáčiky vykupuje firma Vatax s.r.o., 
gaštany firma Calendula a.s., papier odoberá firma 
Zberné suroviny a.s. Spišská Nová Ves 
 

Alexandra Lopatovská, 5.B 

úsmev na tvárach Lipáčikov. Hoci nechýbalo vy-
hodnotenie najkrajších masiek za jednotlivé trie-
dy, bola aj jedna novinka – ocenenie najkreatív-
nejších  eko masiek.  
   Poďakovanie za nápadité masky patrí rodičom 
žiakov, ktorí v tomto ročníku prejavili úžasnú kre-
ativitu pri ich vytváraní. Fašiangy sme oslávili nie 
len tancom, trikmi, čarami, ale i výbornými sladký-
mi šiškami, ktoré nám s láskou upiekli tety kuchár-
ky v školskej jedálni. 
 
 

Andrea Gromovská 

   Počas jedného fašiangového dopoludnia sa žiaci 
prvého stupňa a zástupcovia piatych ročníkov 
premenili na slimáky, kukučkové hodiny, žuvačky 
Huba-Buba, rubíkové kocky, škatule od mlieka, 
výmyselníka Mastra“N“ alebo na Tutanchamona. 
Každoročný karnevalový scenár – príchod masiek 
do telocvične, prehliadka masiek, diskotéka, oce-
ňovanie najzaujímavejších masiek, sme tentokrát 
ozvláštnili čarovným kúzelníkom Danielom Karpis-
kým  s drzákom Elvisom a obludou zo suda— 
Korkim, ktorí pobavili nielen žiakov, ale 
i pedagógov. Svojou šou kúzelník vytvoril neza-
budnuteľnú atmosféru karnevalu, v ktorej zabá-
val, čaroval, tancoval a hlavne vyčaril 

Najlepší zberači 

Ekokarneval 

Najznámejší je karneval v brazílskom 
Rio de Janiero, ktorá sa každoročne 
koná na prelome februára a marca. 
Začiatky sa datujú do roku 1723. 
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Viete, že... 

...Slovák produkuje 475 kg komunálneho odpadu 
ročne? Len 8% z vyprodukovaného odpadu 

vytriedime. Patríme medzi krajiny  s najnižším 
množstvom vytriedeného odpadu. 
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1. Koľko oceánov sa nachádza na Zemi? 
A. 7 
B. 4 
C. 5 
2. Koľko svetadielov pokrýva zemský povrch? 
A. 3 
B. 6 
C. 9 
3. Koľko percent z celkového povrchu zaberá 
pitná voda? 
A. 0,27% 
B. 3,15% 
C. 28,95% 
4. Ako sa volá najmenší štát sveta? 
A. Rusko 
B. Vatikán 
C. Slovensko 
5. Ktorý z oceánov je najteplejší? 
A. Tichý oceán 
B. Indický oceán 
C. Atlantický oceán  

6. Aký názov má najväčší dažďový prales? 
A. Kongo 
B. Veľký monzúnový prales 
C. Amazonský dažďový les 
7. Ktorý je najväčší živočích na svete? 
A. Slon indický 
B. Vráskavec ozrutný  
C. Lev púšťový  
8. Akú veľkú plochu pokrývajú moria 
a oceány na Zemi? 
A. 250 miliónov km2 

B. 189 miliónov km2 

C. 361 miliónov km2 

9. Kto objavil Ameriku  
A. Roald Admundsen  
B. Krištof Kolumbus  
C. James Cook  
10. Koľko metrov meria najvyšší vrch sveta 
- Mount Everest? 
A. 2855 m n. m. 
B. 1650 m n. m. 
C. 8848 m n. m. 

 Karolína Režnická, 5.B 

Spoznávaj planétu Zem / Kvízujeme 

Viete, že.. 

...púšť Atacama v Južnej Amerike má 
povesť najsuchšieho miesta na Zemi?  V 
centre tejto púšte existujú oblasti, kde 

nikdy nebol zaznamenaný dážď. 
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Maska pre planétu Zem 

Správne odpovede:  
1-c,2-b,3-a,4-b,5-b,6-c,7-b,8-c,9-b,10-c 

   Tvorivé dielne podporujú kreativitu žiakov 
   Vo februári sa trojčlenné družstvá stretli 
v školskej jedálni na tvorivej dielni pod názvom 
“Maska pre planétu Zem“. Táto dielňa spojená 
so súťažou sa začala trochu netradične -  bás-
ničkou o Zemi a pre Zem.  Počas tvorivej dielne 
sme vyrábali masky pre našu planétu. Každá 
trieda mala svoj vlastný  originálny nápad 
a fantázii sa medze nekládli. Nie všetci však 
stíhali, a preto sa súťažilo aj s časom. Nápady 
aj materiál použitý na výrobe boli rôzne, no ví-
ťaz mohol byť len jeden. Všetky masky boli 
krásne a nápadité. 
   Porotou v zložení Anna Jahodová a Alena Sa-
netríková boli za víťazné vybrané tieto masky: 
1.miesto - Šimon Javorský, Filip Ferenčík, 
Matúš Bednár, 8.A 
2.miesto – Emma Polláková, Katarína Koškovská, 

Olívia Medvecová, 3.A 
3. miesto – Lucia Karácsonyová, Zuzana Takáčo-
vá, Katarína Valenčíková, Romana Rajčuľová, 1.B. 
    
    

Masky boli krásne. Úpešnými boli aj naši malí pr-
váci. 

Tímea Hoangová, 7.B        
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   Obrázok vznikol kolážou výtvarných prác žiakov piateho ročníka, ktoré vytvorili na hodinách infor-
matiky v programe Skicár. Autormi obrázkov sú:  

Alexandra Hadbavná, 5. B, Dalibor Nguyen, 5. A, Sofia Zambová,  5. B, Alica Horbalová, 5. A  

Nájdi 20 rozdielov a vymaľuj obrázky! 

Od Ingy ANJ 
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Najväčšia haluz 

Osemsmerovka   

Maľovaná krížovka 
V maľovanej krížovke 
nájdeš po vylúštení slo-
vo 

........................................
(odpoveď),  znamená 
po latinsky výborne! 

Marko Tomčík, 8. B 
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KULA  PARÁK   
 FÚRIK   ŠACH  
ŠÁL  ŠUFLÍK 
   CHAOS   UCHO 
OVÁL  LASO    
 NOS   LEV 
OČI  MENO   
 AUTO  RÁDIO 
FÓRY  ŠIMON  
 FANFON SOK 
TORK  RADAR   
 PÁVA  DOM 
PNEUMATIKA  AUTA   
 FÚZY 

Alexandra Hadbavná, 5. B 
Tajničku čítaj odzadu! ________ ____ ___! 

„Janko, kde je tvoje vysvedče-
nie?“  pýta sa mama. „Požičal 
som ho Stanovi, chce totiž na-
strašiť svojich rodičov.“ 

   „Počula som, že váš syn štu-
duje na univerzite. Čo z neho 
bude, keď skončí?“  
„Obávam sa, že dôchodca!“    Pani učiteľka hovorí: 

„Janka, povedz mi dve záme-
ná!“  
„Kto? Ja?“ 
„Výborne!. Máš jednotku.“ 

   Pani učiteľka vysvetľuje v trie-
de: „Hovoríme, že mačka sa okoti-
la, krava sa otelila.“ Povie niekto 
ďalší príklad? 
   Móricko sa hlási: „Prosím, žralok 
sa ožral!“ 

   Učiteľka povedala žiakovi, aby 
si sadol do prvej lavice. „To urči-
te nie, nechcem vás vidieť v HD!“ 

             Sofia Zambová, 5. B 

„Prečo ešte nemáš nakreslený 
vlak?“  
„Pán učiteľ, môj vlak pred 
hodinou odišiel. 
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   Čiarami pospájaj obrázky s názvami rastlín.  Obrázky si vymaľuj. Do červeného rámčeka daj lie-
čivú, ale zároveň jedovatú rastlinu. 

KONVALINKA  PODBEĽ      SEDMOKRÁSKA         PÚPAVA           PRVOSIENKA 

 

 

 

 

 

    Sofia Zambová, 5. B 

Tajnička 

Poznáš liečivé rastliny? 

Prešmyčky do tajničky 
     Vyrieš prešmyčky, slová doplň do tajničky hore a dozvieš sa, že najväčšia lekáreň na svete je  

__ __ __ __ __ __ __  

1. PALI  _____________ - kvety sa zbierajú na čaj, po ktorom sa telo dobre potí 

2. RIEBOKAV  _____________ - plody a vŕšky sa používajú pri nadúvaní a majú močopudný účinok 

3. NIFEKEL _____________ - smená osožia pri nadúvaní  a utišujú kŕče 

4. BERÍZĽA _____________ - listy a plody sa používajú pri zápaloch močových ciest,  
            prechladnutí a majú protirakovinové účinky 

5. STIKOHOJ  _____________ - koreň, vňať aj listy sa používajú na hojenie rán a tvorbu tkanív 

6. HOJADA _____________ - listy osožia malokrvným a nervóznym osobám 

7. ZABA _____________ - listy znižujú horúčku, zvyšujú potenie a obranyschopnosť  

Karolína Režnická, 5. B 
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Abeceda—Labyrint po rusky 
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 Z poprehadzovaných písmen utvor názvy nábytku! 

 

ОСЛТ          ................................................................. 

ВДНИА       ................................................................. 

ШАКФ         ................................................................. 

МПЛАА       ................................................................. 

РЕСКОЛ      ................................................................. 

Vylúšti rébusy! 

 

  Л А 100 Ч К А   

 

            O5 

 

7 

 

ДА 

Nábytok 

Rébusy 

Z prvých písmen predmetov na obrázkoch utvor slovo! 

 

 
_____________     _______________    ___________    ____________    ____________ 

Slová 

Riešenie: 2. СТОЛ,  ДИВАН, ШКАФ, КРЕСЛО; 3. ЛАСТOЧКА, ОПЯТЬ, ВОCЕМЬ, ВОДА;  4. ШКОЛА 

Ruská abeceda,  
známa aj ako cyrilika,  

sa vyvinula v 9. storočí. Jej najstaršia 
verzia bola navrhnutá dvoma gréckymi 
misionármi, známymi solúnskymi bratmi 
Cyrilom a Metodom, ktorí vynikali ako 

vedci a lingvisti.  

Dnes má azbuka 31 písmen  
a dva špeciálne znaky (ь, ъ).  
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    Colour in each area that has exactly three sides, and you’ll see something that’s out of this world. 

    (Vyfarbi každú oblasť, ktorá má presne tri strany, a uvidíš niečo, čo je mimo tohto sveta.) 

   Weed is the word used for any plant that grows where it is not wanted. Grasses that grow in your 
flower or vegetable garden are weeds. An unwanted flower growing in your lawn is also a weed. Dan-
delions are kind of weed. 

   Weeds grow very fast. If you don't pull them out or kill them, they will crowd out the plants that 
you want to grow. People do not plant weeds. The seeds of many kinds of weeds arespread by the 
wind. Birds and other animals also carry the seeds.  

1.A weed is any plant that grows  

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

2.One kind of flowering weed is the 

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

3.Two things that spread the seeds of weeds are 

.......................................................and........................................................... 

 

Marko Tomčík, 8. B 

Triangles 

Remembering what you read 
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Odpovede: Where is not wanted, Dandelion,  Wind and animals 
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Affe 

Bahn 

Bus 

Die 

Ecke 

Eis (x2) 

Ferienhaus 

Grad 

Kaffe 

Meer 

Mein 

Nacht 

Packen 

Pass 

Schiff 

Schule 

Tajnička: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

USA 

Vater 

Warm 

Wind 

Zelt 

Zucker 

Zug 

Ferien 

Každé písmeno v abecede má svoje číslo. Z písmen zlož slovo a potom ho prelož do slovenčiny. 

Nemčina hrou 

Šifra z písmen 

Ročné obdobie 
Vyrieš prešmyčky a doplň ročné obdobie. 

............................  MSOMRE       .............................  ÜFILGNRH 

 .............................  IWNETR  ….........................  BRESHT 
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Kukučie vajce 
Ktoré slovo nepatrí k obrázku?  

                                   Nemecky:                 Slovensky: 

19, 15, 14, 14, 5            SONNE                       slnko 

16, 1, 12, 13, 5           ………………………             ……………………… 

2, 18, 9, 12, 12, 5      ………………………             ……………………… 

19, 15, 13, 13, 5,18    ………………………             ……………………… 

6, 5, 18, 9, 5, 14       ………………………              ……………………… 

2, 1, 4, 5, 14             ………………………              ……………………… 

 

Úlohy pre Vás pripravili Marko Tomčík z 8. B pod vedením 
Eriky Petákovej, učiteľky nemeckého jazyka. 



 
Šéfredaktorka:   Timea Hoangová, 7.B 

Redaktor:  Marko Tomčík, 8.B 

   Simon Stanko, 5.B 

Redaktorky:  Timea Duchová, 5.B 

   Tatiana Hadbavná, 5.B 

   Alexandra Lopatovská, 5. B 

   Karolína Režnická, 5.B 

   Sofia Zámbová, 5.B 

   Timea Šimkovičová, 7.A 

   Šimon Javorský, 8.A 

   Alexander Petruška, 8.B 

V tomto čísle boli prispievateľmi aj pedagógovia našej 
školy. 

Zodpovedná:   PaedDr. Alena Sanetríková 

Korektúra:   Mgr. Valéria Krišandová 

Uzávierka čísla: 

30.05.2017 

Svoje nápady nám aj naďalej môžete  
posielať na email: 

alenasan@centrum.sk 
 

Viac informácií o škole aj školský časopis  
v elektronickej podobe môžete nájsť na 

stránke školy 
http://www.zslipovasnv.eu/hlavna-stranka/ 

 od 20.06.2017 

Redakčná rada 

Ročník:   IV. 
Číslo:   3/4—2016/2017 
Náklad:   70 ks 
Školský rok:  2016/2017 
Cena:   0,50€ 

Vydáva: Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

Fotografie v školskom časopise sú z fotoarchívu školy, kto-
ré počas školských akcií nafotili pedagógovia a žiaci našej 
školy. 

Lipkoviny - školský časopis 

„Iba život, ktorý žijeme pre 
ostatných, stojí za to.“  

Albert Einstein 
Scio me nihil scire.  
Viem, že nič neviem. 

 Sokrates 

Maľovaná krížovka—
odpoveď zo strany 29. 

V časopise sú použité fotografie z internetu: 

http://www.spisskanovaves.eu/spisska_nova_ves/osobnosti_a_ocenenia_mesta/najlepsi
_sportovci_mesta/rok_2016/index.html 

http://www.karpaty.sk/rustina-informacie-a-zaujimavosti-o-tomto-jazyku/ 

http://www.spisskypatriot.sk/karate-nie-je-bitka-je-to-umenie-tvrdi-15-nasobny-
majster-sr/ 

https://www.google.sk/search?q=michael+phelps&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUoL_l2sTUAhVsApoKHeEOAYwQ_AU
ICigB&biw=1280&bih=612#imgrc=J4bKXfpT0P3GdM: 

https://www.google.sk/search?q=Tom%C3%A1%C5%A1+Klobu%C4%8Dn%C3%ADk&cli
ent=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw0IKRysTUAhVDG5oKHYNSAYkQ_A
UICigB&biw=1280&bih=612#imgrc=V9LMBSoQD2-_qM: 

https://www.google.sk/search?q=jaroslav+javorsk%C3%BD&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjiyfjN28TUAhXFIJoKHfB0Bo0Q_AUI
CigB&biw=1280&bih=612#imgrc=Fh6Cps0nu_jjZM 

Filip Tokarčík, 5. B 
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