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o svoje zážitky, básničky, výtvarné diela 
a ďalšie rôznorodé nápady, uvítame, ak 
nám ich doručíte do redakčnej rady  

     Ahojte, kamaráti! 

    V tomto školskom roku 
pre vás pripravuje školský 
časopis redakčná rada, kto-
rej členmi sú noví redaktori 
a redaktorky. Keďže sa  
s prácou redaktorov stále 
oboznamujeme, potešíme sa 
aj príspevkom od vás. Ak 
teda máte tvorivého ducha  
a chcete sa podeliť  

a my ich pod vaším menom veľmi 
radi uverejníme. Školský časo-
pis všetkých informuje hlavne  
o dianí v škole, ale prináša aj 
zábavu. Nezabudnite, že  
príspevky musia byť vaším die-
lom a nie stiahnuté z  internetu! 

     Prajeme Vám skvelú zábavu 
pri čítaní! 

Timea Hoangová, 7.B 

Od nás pre Vás vyberáme 

Nová redakčná rada 

dičom, ktorých pani riaditeľka povzbudila 
k úspešnej práci, k zdolávaniu prvých pre-
kážok i k spoznávaniu nových kamarátov. 
Veľa úspechov zaželala i deviatakom, pre 

Po prázdninách 
   Prvý septembrový pondelok 
bol na Slovensku upršaný. 
Celé nebo plakalo za dvojme-
sačnými prázdninami.  

   Slávnostné otvorenie nového 
školského roka sa preto konalo 
v telocvični našej školy. Úvod-
né slová patrili pani riaditeľke 
Zlatuši Habasovej, ktorá prí-
tomných žiakov privítala 
a predstavila plány na nový 
školský rok. Osobitné privíta-
nie patrilo prváčikom a ich ro-
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ktorých je tento rok  
významným medzníkom 
v ich živote. Žiakov príjem-
ne prekvapili vynovené prie-
story školy, ktoré počas 
prázdnin prešli rekonštruk-
ciou.         

MarkoTomčík,8.B 
Autorky maľby na stene:  
Katarína Gardošíková  
a Janka Sanetríková, 
naše bývalé deviatačky 

Vrchný rad zľava: Zuzana Rychnavská, 7.A;Timea Hoangová, 7.B; Timea Šimkovičová, 7.A; Marko Tomčík, 8.B; Soňa Cvengrošová, 7.A; Ale-
xandra Smatanová, 7.A; Spodný rad zľava: Alexandra Lopatovská, 5.B; Alexandra  Hadbavná, 5. B; Simon Stanko, 5.B; Timea Duchová, 5.B 
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   Ďalší rekord,a to v pití mlieka. 
     Naša škola sa aktívne zapája do 
všetkých aktivít, v rámci ktorých sa 
propaguje zdravý životný štýl. Jed-
ným z týchto zaujímavých podujatí 
bolo aj pitie mlieka.  8 základných a 
15 materských škôl mesta sa spoločne 
usilovalo o dosiahnutie rekordu v pití 
mlieka.  
    Preto sa v stredu 28. septembra na 
chodbe našej školy spoločne stretli  
všetci žiaci a každý dostal 250 ml 
mliečka a spoločne sme si pripili na 
zdravie a vypili ho. V rámci našej školy 
sme spolu vypili 337 škatuliek mlieka 
a všetky deti zapojených mestských 
škôl spoločne v rovnakom čase vypili 
4967 škatuliek 250-militrového bale-
nia mlieka. Teda spolu s ostatnými 
školami a škôlkami mesta sme v tento 
deň naraz vypili 1200 l mlieka. Aktivi-
ta sa nám veľmi páčila, pretože pri 
nej bola veľká 
zábava. Na 
chodbách sme 
stretli kama-
rátov a spo-

ločne sme si pripili mliekom na zdravie. 
   Naše mesto sa okrem tohto rekordu 
môže pýšiť aj inými rekordmi: 
• najvyššou kostolnou vežou, 

• najdlhšou obloženou bagetou, 
• najdlhšou papierovou reťazou, 
• najdlhšou kresbou na chodníku, 
• najväčšou mazaikou z cestovín, 
• rekordom v behu na opätkoch. 

Tímea Hoangová, 7.B 

 

Rekordmani 

prostredníctvom zdravého životného štýlu. My sme do ob-
chodného centra kráčali peši, a tak sme pomohli nášmu 
srdiečku zdravo biť. 

Timea Hoangová, 7.B 

Srdce Lipáčikov 
   Lipáčikovia v nadrozmernej makete 
ľudského  srdca 

   Nielen najmladší Lipáčikovia, ale aj sied-
maci z našej školy sa v piatok 23. septembra 
v rámci Medzinárodného dňa srdca prešli 
ako „krv“ cez nafukovaciu maketu srdca  
v obchodnom centre Madaras. Zároveň sme 
sa zamysleli nad tým, či sa o svoje srdce 
staráme. Prezreli sme si nafukovaciu make-
tu ľudského srdca a študenti medicíny nám 
porozprávali o tom, ako funguje naše srdce 
a ako sa o neho starať. Dôležité  bolo uve-
domiť si, že srdce máme iba jedno. V rámci 
akcie prebiehalo meranie krvného tlaku, 
cholesterolu, glukózy a BMI indexu. Základ-
nou myšlienkou Medzinárodného dňa srdca 
bolo zvýšiť povedomie o rozpoznaní prízna-
kov ochorení kardiovaskulárneho systému 
a hlavne propagovať možnosti prevencie 

„Maj v srdci lásku  
a láska príde k Tebe“ 
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Viete, že... 

...zdravé srdce je veľké ako päsť? 

Viete, že... 

...kolostrum – mledzivo štartuje 
imunitu novonarodených mláďat? 
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   V prvé septembrové týždne 
sa v záhradách zbierajú plody 
jesene. Aj my sme mohli do 
školy priniesť plody jesene  
z našich záhrad, ktoré potom 
pani učiteľky Alena Sanetrí-
ková a Júlia Domiková spolu 
so žiakmi umiestnili na výsta-
ve pod názvom “Jeseň v zá-
hrade“. Výstava mala náučný 
charakter, nakoľko sme sa 
počas hodín všetci vystriedali 
pri spoznávaní ovocia a zeleni-
ny. V  školskom klube sme vy-
maľovávali omaľovánky na té-

mu ovocie a zelenina, na 
hodinách techniky a sveta 
práce sme zhotovovali pro-
jekty na tému ovocie a ze-
lenina. Aj hodiny sloven-
ského jazyka boli zaujíma-
vé - na chvíľu sa z nás stali 
básnici. Po skončení výsta-
vy jabĺčka putovali  do 
školského klubu, kde si na 
nich pochutnali naši kama-
ráti. Od jabĺčok získali 
deti krásne červené líčka. 

Karolína Režnická, 5.B 

svoje miesta a čakali na výsledky. Keďže všetky šarkany 
boli nádherné, neboli určené miesta a všetky sa stali 
ozdobou našej školy. 

Karolína Režnická a Alexandra Hadbavná, 5.B 

   Školská jedáleň sa  25. októbra zmenila 
na tvorivú dielňu, kde spolužiaci v troj-
členných družstvách vyrábali lietajúce 
šarkany. 
   Súťažiaci si priniesli rôzny materiál. Ne-
chýbal papier, kartón, farebné papiere, far-
by, štetce, ozdoby, farebné stužky aj stužky 
z krepového papiera, lepidlá, no hlavne chuť 
vyrobiť najkrajšieho šarkana. Vyrobené šar-
kany boli veľmi pekné a zaujímavé -   od du-
chov, tekvíc, netopierov až po mačky 
a motýle. 
 Celá súťaž pod vedením pani učiteľky Mar-
tiny Čaplovej a Bianky Tirpákovej trvala 30 
minút, počas  ktorých sme mali zhotoviť svo-
je výtvory. Nakoniec sme za sebou upratali 

Jeseň záhrade 

Netradičné šarkany 

Tekvicové strašidlá 
   Takéto krásne vyrezávané STRAŠIDLÁ  nás 
privítali v pondelok 24. októbra v škole. Na vy-
rezávaní sa podieľali nielen žiaci, ale pomocnú 
ruku podali aj rodičia. Všetci sa teda spolu za-
bavili a príjemne strávili čas so svojimi rodič-
mi. Na výstave sme do tekvíc vložili sviečky,  
a tak naše výtvory pôsobili ešte strašidelnejšie. 

Alexandra Lopatovská, 5.B 
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Viete, že... 

...prvé šarkany sa objavili pred 3000 
rokmi v Číne? 

Viete, že... 

....najväčšia tekvica vážila  

933,5 kg? 
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   Naši spolužiaci z piateho ročníka na hodinách informatiky nakreslili krásne halloweenske strašidiel-
ka. Z týchto prác nakreslených v programe Skicár sme zhotovili obrázky, na ktorých je potrebné  
nájsť 15 rozdielov. Obrázky si potom môžeš vyfarbiť.                                         Timea Hoangová, 7.B 

Halloweenske strašidlá 

Cvičíme postreh 

   V stredu  2. novembra sa celou školou niesli strašidelné 
zvuky, ktoré vydávali deti prezlečené za strašidlá.  Preleteli 
ozaj celou školou. Vydávali zvuky a vystrašili všetko živé. No 
nakoniec naštartovali svoje metly a odleteli preč. Ostal po 
nich len prach a dym...                                                                                                                      

Viktória Króliková, 7.A    
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Viete, že... 

...Halloween bol pôvodne pohanský keltský sviatok slávený za prvého 
mesačného splnu v znamení Škorpióna? Kelti verili, že vtedy sa duše 

mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé. Ochranou proti 
týmto duchom bolo svetlo, najskôr v podobe ohnivých uhlíkov. Tekvica 

slúžila ako lampáš. 

Viete, že... 

...svetlonosom nazývali naši rodičia i starí rodičia vyrezanú tekvicu s vloženou sviečkou? Svetlonosov vyrezávali starí Slovania. Nadväzovali na dávnovekú mytologickú 
predstavu Keltov, ktorí verili, že v posledný októbrový deň sa duše mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé. Ochranou proti týmto duchom bolo 

svetlo, najskôr v podobe ohnivých uhlíkov, neskôr sa presunulo do tekvíc. 
. 
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   Kampaň Červené stužky píše už svoju 10-
ročnú históriu. Jej cieľom je upriamiť pozor-
nosť na problém zvaný AIDS a predovšetkým 
prejaviť solidaritu s ľuďmi, ktorí sú HIV po-
zitívni, ale tiež s tými, ktorí sa o nich trpez-
livo a s láskou starajú. 
   Do spomínanej kampane sme sa zapojili  i my 
prostredníctvom rôznych aktivít. Na triednic-
kých hodinách prebiehali besedy a odborné pred-
nášky o AIDS, o spôsoboch prenosu a šírenia tej-
to zatiaľ nevyliečiteľnej choroby. 
   Zároveň si žiaci vlastnoručne zhotovili symbo-
lické červené stužky, ktoré potom nosili v prie-
behu celého týždňa ako prejav svojho záujmu  
o danú problematiku. 
   Súčasťou kampane bola i výtvarná súťaž Po-
hľadnica – Červená stužka, do ktorej poslali svo-
je najkrajšie dielka. 
   Zapojením sa do kampane tak Lipáčikovia vy-

jadrili svoju podporu ľuďom, ktorí bojujú so spomí-
nanou chorobou. Aj keď si títo ľudia za svoju choro-
bu častokrát môžu sami, nemôžu byť vylúčení  
zo spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tímea Hoangová, 7.B 

Nájdeš cestu? 

Červené stužky 

Timea Duchová, 5.B 

   Jesenný čas je aj o listoch. Nájdi cestu listom až k otvoreniu zámku a listy vymaľuj farbami jesene. 
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   Výuka prebieha aj v priestoroch mestskej  
ZOO 
    Žiaci našej školy už sa veľakrát zúčastnili na 
besedách v ZOO. Učili sme sa v AQUATERRE 
o najjedovatejších živočíchoch na Zemi, o šelmách 
a ich spôsoboch lovu, o vtáčích staviteľoch a ich 
zaujímavých rekordoch..., o ktorých nám rozprá-
vala teta Janka Dzuriková, ktorá je riaditeľka 
mestskej ZOO a vie o nich viac než dosť.  Vždy 
nám rozprávala o rôznych živočíchoch, či už veľ-
kých, malých alebo jedovatých a zakaždým to bolo 
zaujímavé. Po besede sme vždy chodili do AQUA-
TERRY a pozorovali rôzne živočíchy. Nás najviac 
zaujali surikaty a ich mláďatá. Vždy boli veselé 
a veľmi hravé.  

Emma Dulovičová, 7.A 

Učíme sa v ZOO 

každý iný a zaujímavý. Dokonca sa niektoré v prí-
rode aj maskujú, a tak ich zbadať je naozaj veľmi 
ťažké. Nakoniec nám pracovník múzea niektoré   
i ukázal, ale len tie, ktoré žijú u nás. Dievčatá sa 
trochu báli, ale my chlapci sme si ich statočne 
prezreli spolu s pani učiteľkou Sanetríkovou.  

Samuel Kubík, 7.A 

 

Tká a látku nevidieť... 

   Učíme sa naozaj všade, dokonca aj v múzeu. Vo 
vynovených priestoroch Múzea Spiša totiž pre nás 
pripravujú jeho pracovníci rôzne tvorivé dielne  
a zaujímavé prednášky.  
   Na jednej z nich sme sa zúčastnili aj my, siedmaci,  
a bola aj strašidelná, aj zaujímavá. Prečo strašidelná? 
No preto, že bola o pavúkoch. Malých, veľkých, jedo-
vatých aj neškodných. O našich aj cudzokrajných. No 
ani sme netušili, že ich je až toľko druhov, a predsa je 

Pavúk je starodávny symbol tajomna, sily a rastu. Je majstrom v spriadaní 
siete – osudu. Chápe vzorce ilúzie a premenlivosť foriem, hmoty. 

Tak ako pavúk spriada siete i my spriadame svoje vlastné životy. Pripomína 
nám, že život tvoríme vlastnými voľbami.  

Strana 7 

Viete, že... 

...tkanie siete je vrodené  
správanie - inštinkt? 
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   Dňa 24. novembra sme prijali do stavu  
lipáčikovského nových prvákov. 
   V tento deň boli IMATRIKULÁCIE našich nových 
spolužiakov, prváčikov. Ich zdatnosť sme preverili  
v rôznych disciplínach. Nechýbalo skákanie na fit 
loptách, prechod cez prekážky. Nakoniec museli vše-
tci zložiť sľub prvákov. Rodičia so slzami v očiach 
sledovali, aké sú ich ratolesti šikovné. My, žiačky 
siedmeho ročníka, sme  vzorne pomáhali pri príprave 
a samotnej realizácii imatrikulácie. Na konci prekáž-
kovej dráhy boli všetci prváčikovia úspešne pasovaní 

 

Pasovačka 

Sľub prvákov 
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Slávnostný sľub 
Samanta Dunková 

 
Ja prvák sľubujem Vám, 

že na hodinách vždy pozor dám. 
Do školy pripravím sa riadne, 
desiatu zjem každopádne. 
Písmenka napíšem perom, 

nakloním ich správnym smerom. 
Pravidlá slušného správania dodržím 

rád 
a chcem byť s každým kamarát. 
To všetko zvládnuť chcem. 

 
TO SĽUBUJEM!!! 

za Lipáčikov. Celé popoludnie okrem súťaží pre pr-
vákov dopĺňalo aj vystúpenie spolužiakov  z prvého 
stupňa. Tí tancovali, spievali a zabávali sa. Naša 
škola je zábavná. Nad celým priebehom mala 
ochranné krídla pani učiteľka Bianka Tirpáková. Za 
vzorné pani triedne učiteľky našich prvákov boli 
pasované Mária Dirgová a Júlia Domiková. Sme veľ-
mi radi, že sa naša lipáčikovská rodina tento rok 
opäť rozrástla. Tak vitajte kamaráti na našej škole!                                                                         

Viktória Króliková, 7.A 
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   Zaujíma  vás, ako sa chová an-
dulka, korela či kanárik?  
    To všetko sa dozvedeli siedmaci 
na oblastnej výstave exotického 
vtáctva 5. novembra, ktorú zhliadli 
pod vedením pani učiteľky Aleny 
Sanetríkovej. Táto výstava sa konala 
v priestoroch bývalej baníckej  školy. Chlapci 
sa zasmiali a pobavili na účese jedného 
z vtáčikov. Jeho účes vyzeral, akoby prišiel 
rovno z kaderníctva, podobne ako účes nášho 
spolužiaka. Bol tam aj papagáj,  ktorý vraj roz-
práva – aspoň podľa slov pani učiteľky, ktorá 
nám nakoniec prezradila, že nič nehovorí, len 
nás chcela utíšiť, aby sme počúvali aj spev 
vtákov.                                                                                    

Tímea Hoangová, 7.B    

 

 

 

Exoty okrem nás 

Stromček pre vtáčiky 

vil si pre nás krásnu prezentáciu a nezabudol pri-
niesť ani krmivo, ktorým kŕmia zvieratá v lese a vtá-
čiky v kŕmidlách. No ani my sme nezaostali a spoloč-
ne sme z kartónu, medu a semienok vyrobili jednodu-
ché kŕmidlá, ktoré sme pred Vianocami zavesili  
na vtáčí vianočný stromček. 
Nech aj vtáčiky ich majú šťast-
né a veselé! 

Simon Stanko, 5.B 

Ako im je v zime? 

   Zamysleli ste sa nad tým, ako sa cítia zvieratá 
v zime? 
   Aj na túto otázku nám odpovedal pán František 
Divok zo správy Národného parku Slovenský raj, 
ktorého sme k nám do školy pozvali na besedu na 
tému: „Ako sa postarať o zvieratká v zime?“ Pripra-

„Prírodu nechránime z lásky k prírode,  
chránime ju z obavy o seba...“ 
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Viete, že... 

...papagáj už vo svojom prirodzenom 
prostredí napodobňuje zvuky zvierat? Ak 

chcete, aby váš papagáj hovoril, 
potrebuje láskyplné prostredie bez 

stresu. No nie každý sa naučí rozprávať. 
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   Asi už tušíte, čomu venujeme tento príspevok. 
A nemýlite sa. Áno, vtáčím búdkam. Ale nie hoci-
jakým, ale vyrobeným z odpadu.  
   Pýtate sa, čo urobiť s odpadovým materiálom ? My 
sme si poradili takto: 

   Z odpadového materiálu, ako  sú napríklad plastové 
fľaše, konzervy, staré dosky, šupky z orechov či 
iných plodov sme vyrobili búdky a kŕmidlá pre vtáčiky.  
Po zhotovení sme búdky zavesili na strom v átriu 
a nasypali sme do nich semienka.  
   A naozaj sa k nám chodia kŕmiť sýkorky, drozdy... 
 

 

   Máte radi prírodu?  
Ak sa nudíte a máte doma 

veľa odpadového mate-
riálu, aj vy môžete vyu-
žiť kreativitu či svoje 
vlastné nápady. Takto 
pomôžete vtáčikom prezimovať u nás v zimnom 
období. Pred prázdninami sme krmivo dosypali, 
aby aj vtáčiky mali štedré Vianoce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Timea Hoangová, 7.B  

 

Domček pre vtáčiky 
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Viete, že... 

...vtáčiky nekŕmime pečivom, lebo im 
nafúkne bruško a zahynú? 

Rovnako ich nekŕmime slanou a 
údenou slaninou. 
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   Aj v škole je zábava 
   V posledný deň pred Vianocami 
sa škola zmenila na „zábavný 
park“. Mladší žiaci sa mohli zaba-
viť, starší zasa zašportovať. 
   Pre mladších žiakov bolo pripra-
vených 10 stanovíšť, na ktorých 
museli plniť rôzne úlohy. Boli zá-
bavné, veď posúďte sami: 

Chodúle – Každý zo žiakov si za 
pomoci asistentov vyskúšal chôdzu 
na chodúľoch. 
Kocky  - Žiaci rozdelení do skupín 
mali za úlohu nakresliť čo najviac 
myšiek. Podľa toho, aké číslo na 
kocke padlo, museli myškám na-
kresliť telo, hlavu, nohy, ňufák, 
oči alebo uši.  
Slamky - Súťažiaci rozdelení do 
2  s k up í n  d o s t a l i  m i s k u 
s pokrčenými papierikmi a slamky. 
Ich úlohou bolo pomocou slamiek 
z misiek vybrať za určený čas čo 
najviac papierikov.  

Zdobenie stromčeka – Úlohou 
skupín bolo čo najrýchlejšie ozdo-
biť vianočný stromček ozdobami 
z odpadového materiálu.  
Basketbal - Dve skupiny skúšali 

svoju presnosť hádzaním lopti-
čiek do košov. Skupina, ktorá 
mala viac loptičiek v koši, vyhra-
la. 

Popoluška – Súťažiaci triedili 
pomiešané cestoviny, korálky, 
gaštany, plastové vrchnáčiky. 
Zvíťazila skupina, ktorá dokázala 
spolupracovať. 

Loptičky na špagáte - Toto bola 
vážne ťažká disciplína. Žiaci sa 
rozdelili na viacero skupín 

a súťažili medzi sebou. Museli 
loptičku vyhodiť na raketku 
a obehnúť okolo prekážok bez 
toho, aby im loptička spadla. 
Zábavné chodenie - Žiaci mali 
možnosť vyskúšať si rôzne typy 
chodúľov alebo chodiť spoločne. 

Plachta – Úlohou súťažiacich 
bolo hýbať plachtou a zároveň 
udržať v plachte loptičku bez 
toho, aby spadla na zem. 

Vianočný trh – Na tomto stano-
višti  si žiaci mohli kúpiť rôzne 
výrobky - podložky, svietniky, 
snehuliakov.... 

                   Simon Stanko, 5.B 

V predvečer najkrajších sviatkov v roku 
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   Na začiatku len biele plátno, no neskôr plátno s krásnymi 
vzormi. 
  Modrotlač je modrá potlač na oblečení. Viete, ako vzniká? V ná-
dobe menom šašia sa pripraví vosková hmota, ktorá sa pomocou 
vzorov vyrezaných do dreva otláča na látku. Na každej forme so 
vzorom boli na rohu malé klinčeky piki, aby vzor na látke bol ro-
vný. Na potlačenie látky sa používala biela farba. Keď bola látka 
celá potlačená namočilo sa to do nádoby s modrou farbou -indiga 
a nechalo sa to močiť zhruba 2hod. Keď sa látka zafarbila, dali ju  
močiť do čistej vody. Potom látku z vody vybrali a preložili ju do 
nádoby s čistou vodou. Po namočení sa látka nechala vyschnúť.   
Aj my sme si vyskúšali takúto výrobu modrotlače a navrhovali sme 

rôzne vzory, ktoré sme potom otlá-
čali na látku. Naše výtvory sa nám 
veľmi páčili.     

Alexandra Lopatovská 5.B 

ske prekvapenie. Deti však nebo-
li lakomé a niektoré priniesli aj 
viac sladkých pochúťok. Cez  
veľkú prestávku sme vyzbierali 
od spolužiakov sladkosti do ška-
túľ.  Tie potom odovzdala pani 
riaditeľka pracovníčke Spišskej 
katolíckej charity pre deti v nú-
dzi. 

    Potešilo nás, že zapojenosť 
detí bola veľká a naozaj sa do-
kážeme podeliť s tými, ktorí 

    Nie sme lakomí! Ukázali 
sme to pri zbierke sladkostí. 

   Žiaci našej  školy sa zapojili 
do zbierky Deti deťom, ktorú 
každoročne organizuje Spišská 
katolícka charita pre deti zo 
sociálne znevýhodneného pro-
stredia. 

   Každá trieda alebo len jed-
notlivici mohli priniesť zopár 
sladkostí  pre deti v núdzi, aby 
aj ony dostali  sladké mikuláš-

nemajú až taký „sladký“ život. 

Alexandra Lopatovská, 5. B 

Stopy na modrej látke 

Deti deťom 

pre základné a stredné školy pod 
názvom Záložka do knihy  spája 
školy: Čítam, čítaš, čítame. Na 
hodinách výtvarnej výchovy, 
pracovného vyučovania či na 
triednických hodinách vyrábali 
Lipáčikovia pekné, netradičné, 
zaujímavé záložky do knihy, na 
ktorých ľubovoľnou technikou 
stvárnili danú tému. Tieto zálož-
ky určite potešili žiakov z našej 
partnerskej školy v Šuranoch. 
Boli sme plní očakávania, aké 
záložky obdržíme od partner-
skej školy my. No prišli veľmi 
nápadité a krásne. Došlé záložky 
boli rozdané žiakom, ktorí sa 

podieľali na výrobe záložiek, 
aby nikdy nestratili niť v roz-
čítanej knihe. 

Marko Tomčík, 8.B 

Záložka spája 
   Záložka do knihy spojila 
ZŠ Lipová 13, Spišská Nová 
Ves so ZŠ v Šuranoch 
   Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky vyhlásilo tento škol-
ský rok za Rok čitateľskej 
gramotnosti. Naša základná 
škola sa preto  rozhodla každý 
mesiac venovať zaujímavému 
podujatiu, ktorého aktivity 
budú viesť k zlepšeniu čítania 
žiakov  a zároveň podporiť 
kladný vzťah detí ku knihám 
a literatúre.  
V októbri sa naša škola zapojila 
do česko-slovenského projektu 
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   Predvianočný čas v našej škole sa niesol nielen  
v duchu pečenia perníkov, ale aj športu. 
   Na netradičnej vianočnej prehadzovanej sa stretli 
spolužiaci zo  šiesteho a siedmeho  ročníka. Spoločne 
sme sa príjemne zabavili a ukázalo sa, že šiestaci sú 
zohranejší tím, keďže vyhrali.  V prvom zápase súťa-
žili chlapci zo 7. a 6. B triedy, no nakoniec prvý zápas 

vyhrali šiestaci. Po tomto zápase nasledoval ďalší, 
v ktorom súperili dievčatá zo 7. a 6.B triedy, pričom 
zápas vyhrali siedmačky. Tretí zápas bol medzi 
chlapcami zo 7.A a šiestakmi. Hoci bol zápas veľmi 

napínavý, vyhrali ho siedmaci. Ďalší zápas medzi 
dievčatami dopadol podobne. Posledné dva zápasy 
boli medzi siedmakmi. V oboch zápasoch vyhrala 
7.A trieda. Počas prestávok medzi zápasmi sme 
zavítali na vianočný trh, kde sme si  zakúpili výrob-
ky vyrobené nielen nami, ale aj našimi spolužiakmi.  
Po všetkých zápasoch boli víťazné družstvá v trie-
dach ocenené diplomami. A aj keď nebolo dôležité 
vyhrať, diplomy nás potešili. Predvianočný vianočný 
čas teda skončil pre šiestakov a siedmakov netra-
dične a zaujímavo.                                                               

Tímea Hoangová, 7.B 

 

Športom pred Vianocami 

v predvianočnom čase. Z peče-
nia máme veľa zážitkov 
aj fotiek. 

Emma Dulovičová, 7.A 

Pečenie medovníkov Viete, že... 

...perníky sú tvrdšie, je v nich dôležitá 
prítomnosť korenín a sú trvanlivejšie? Medovník/

medový koláč je mäkkší a plnený. 

   My, žiaci 7.A triedy, sme sa roz-
hodli napiecť chutné vianočné peči-
vo - medovníky. Pečenie nám šlo 
veľmi dobre a medovníky sa nám 
podarili. Mali krásnu vôňu a aj dob-
re chutili. Pri pečení sme si užili 
veľa zábavy, hoci sme usilovne pra-
covali, aby pece nestáli. Naše mam-
ky v nás majú super pomocníkov  
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   Lipáčikovia  boli na návšte-
ve u Gaštankov. 

   Spojená škola svätého Maxi-
miliána Kolbeho v Spišskej No-
vej Vsi otvorila 25. novembra  
svoje brány širokej verejnosti. 
Lipáčikovia z druhého ročníka 
sa spolu s triednou pani uči-
teľkou učiteľkou a špeciálnou 
pedagogičkou boli pozrieť na 
vynovené priestory budovy, 
okolo ktorej každodenne pre-
chádzajú. Boli na návšteve  
u Gaštankov, kde získavajú 
vzdelanie deti z nášho mesta 
a okolia, ktoré vzhľadom  

k svojmu postihnutiu nemajú mož-
nosť navštevovať bežnú základnú 
školu. Pri vstupe do školy všet-
kých milo privítal kolektív pracov-
níkov a po celý čas po chodbách 
školy sprevádzal zástupca riadi-
teľky školy. Žiaci mali možnosť 
nahliadnuť do rôznych tried, 
v ktorých sa aktívne učili žiaci 
spolu s pedagógmi a asistentmi. 
Žiaci sa navzájom predstavili 
a odovzdali si drobné darčeky. 
Pedagógovia ochotne odpovedali 
na množstvo otázok týkajúcich sa 
vzdelávacieho procesu a žiaci sa 
predviedli, ako vedia  čítať, pí-

sať. Deti si s nadšením mohli za-
kúpiť hand-made darčeky, ktoré 
vyrábali a piekli žiaci tejto školy 
za pomoci pedagógov. Kolektívu 
pracovníkov a ich žiakom prajeme 
veľa úspechov!!  

Andrea Gromovská 

   Na fotografiách je  vidieť kus 
nášho umenia. 

Karolína Režnická, 5.B 

   V predvianočnom čase sme 
sa stretli v školskej jedálni, 
ako dvoj - až trojčlenné 
družstvá a súťažili sme vo 
výrobe vianočných ikebán. 
   Súťaž zastrešovala pani uči-
teľka Kyseľová. Okrem vetvi-
čiek ihličnatých stromov sme 
si priniesli aj hmotu na vypi-
chovanie, rôzne ozdoby a tvo-
rili sme. Nakoniec naše práce  
v predvianočnom čase ozdobili 
vstupný priestor školy. 

Na návšteve u „Gaštankov“ 

Vianočná ikebana 

si osvojili splývanie, základy pla-
veckého spôsobu kraul a prsia. 
Pri nácviku využívali rôzne pla-
vecké pomôcky. Absolvovali ná-
cvik štartového skoku zo sedu, 
z drepu a zo stoja. Výcvik pri-

spel k rozvíjaniu vôľových vlastnos-
tí žiakov,  zvýšila sa ich vytrvalosť, 
obratnosť a kondícia. Žiaci sa stali 
otužilejšími, a tým aj odolnejšími 
voči chorobám. Jednoduché súťa-
že, štafety a hry prispeli k rozvoju 
tolerancie a vzájomnej spolupráce. 
V závere plaveckého výcviku čakalo 
žiakov celkové vyhodnotenie 
a odovzdanie diplomov – „mokrých 
vysvedčení“, ktoré si domov odnies-
lo 38 žiakov. 

Timea Hoangová, 7.B 

Tretiaci plávali 
   V mesiacoch október 
a november  absolvovali tre-
tiaci základný plavecký vý-
cvik v ZŠ na Nejedlého ulici 
v Spišskej Novej Vsi.   

Plavecký výcvik v rozsahu 20 
hodín viedol tréner kmeňovej 
školy. Žiaci v úvode absolvovali 
vstupné testy plaveckej zdat-
nosti. Učili sa efektívne dý-
chať, ponárať sa a loviť z dna 
bazéna predmety s cieľom od-
búrať strach z vody. Postupne 
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   Stalo sa už tradíciou, že sa naši žiaci  zapá-
jajú  do podujatí spojených s Medzinárodným 
dňom školských knižníc, ktorý tento rok pripa-
dol na 24. október. 
   Aj téma tohto ročníka – Čítam, čítaš, čítame – 
Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo 
malých skupinách – bola veľkou výzvou popasovať 
sa s ňou a pripraviť v rámci podujatia aktivity 
zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti a na 
prehlbovanie vzťahu detí ku krásnej literatúre. 

   Podujatie sme nazvali Sedem dní v pivnici pod-
ľa jednej z knižiek spišskonovoveského rodáka 
Petra Karpinského, ktorý v týchto jesenných 
dňoch oslávil svoje životné jubileum – 45 rokov. 
Všetky aktivity sa teda niesli v rozprávkovom du-
chu. 
   Pre jednotlivé ročníky boli pripravené zaujíma-
vé, inovatívne metódy práce s textom s cieľom 
rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť.  
   Prváci vytvárali obrázkový slovník k rozprávke, 
ktorú im čítaním sprostredkovali deviataci, keď-
že čítať ešte nevedia. V druhom ročníku domino-
valo maľované čítanie. Tretiaci a štvrtáci okrem 

párového čítania a čítania s predpovedaním tvorili 
i netradičné básne – cinquain a akrostich. 
   Ani žiaci II. stupňa nezostali bokom. V 5. a 6. roč-
níku sa okrem rozprávok zamerali aj na malé formy 
ľudovej slovesnosti – príslovia, porekadlá 
a pranostiky - a vytvárali strom ľudovej slovesnosti 
v 3D podobe. V ostatných ročníkoch sme prepojili 
svet rozprávok s modernými technológiami – 
s tabletom či počítačom. Siedmakom bol určený test 

o rozprávkach a ich autoroch, na ktorého vypracova-
nie mohli žiaci využiť nielen  encyklopédie, ale tiež 
tablety. Žiaci 8. a 9. ročníka sa zamerali na život 
a tvorbu slovenských, českých i svetových rozpráv-
karov. Výsledkom ich úsilia boli prezentácie, ktoré 
poslúžia ako výučbový materiál na hodinách literár-
nej výchovy. 
   Podujatie prinieslo so sebou množstvo zábavy, ale 
tiež kopec nových vedomostí. Vďaka pripraveným 
aktivitám sme opäť raz prenikli do sveta rozprávok, 
ktoré sú studnicou múdrostí a pohladením duše pre 
každého človeka bez rozdielu veku. 

Valéria Krišandová 

Sedem dní v pivnici 
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   Začiatok decembra prinie-
sol do našej školy vianočnú 
atmosféru vkusnou výzdobou 
okien a tried.   

    Súčasťou prípravy bola ruč-
ná výroba tradičných i menej 
tradičných ozdôb, dekorácií či 
darčekov, ktoré naši žiaci vy-
robili na hodinách výtvarnej 
výchovy a triednických hodi-
nách zo starých CD-čiek, ume-
lohmotných pohárov, modelo-
vacej hmoty, malých i veľkých 
drevených paličiek. Žiaci 
a učitelia z nich vytvorili 
svietniky, krásne ozdoby, dar-

čeky, aby potešili svojich najbliž-
ších.  Niektorí Lipáčikovia ukázali 
svoji tvorivosť a šikovnosť pri 
pečení a zdobení vianočných me-
dovníkov v žiackej kuchynke. 
O ich šikovnosti svedčí množstvo 
nádherných produktov, ktoré po-
núkal vianočný trh, ktorý každo-
ročne na našej škole organizuje-
me. Čas adventu a Vianoc je čas, 
keď máme mnoho dôvodov svoje 
domovy ozdobiť, ale my sme ne-
zabudli ani na vtáčiky v našom 
školskom areáli, aby aj ony vedeli, 
že sa blížia Vianoce. Vtáčie búdky 
sme naplnili drobnými zrnkami 

rôzneho druhu, aby bolo 
o vtáctvo dobre postarané. Všet-
ky tieto aktivity nám pripomínali 
viac a viac čaro Vianoc.  

Andrea Gromovská 

   Sneh je studený, biely a ťažký. Sneh je zamrznutá voda, ale 
aj netradičný materiál pre sochárov. 

   Aj naši spolužiaci sa 17. ja-
nuára zmenili sa sochárov 
a tvorili sochy zo snehu. Sochy 
malé, veľké, biele aj ozdobené 
kamienkami. Spolužiakov sme 
pri tvorbe pozorovali a odfoti-
li. Šantenie na snehu si užívali. 

Timea Šimkovičová, 7.A 

Lipáčikovia sa pripravujú na Vianoce 

Snehoví sochári 

kom čítaním ukážok  zaujímavej 
knihy Gabriely Futovej Naša ma-
ma je bosorka. 
   V školskej knižnici, ktorá slúži 
aj ako relaxačné centrum sa po-
stupne vystriedali žiaci všetkých  
tried. Z hodiny si odniesli množ-
stvo zážitkov,  učili sa aktívne 
počúvať,  oboznámili s tvorbou 
spisovateľky a o mnohé z jej 
kníh prejavili záujem. Môžu si 
ich  požičať v školskej, alebo 
mestskej knižnici, v ktorej sú 
žiaci primárneho vzdelávania 

stálymi členmi. 
   Budeme šťastní, ak sa práve 
touto formou podarí vypestovať 
krásny vzťah k čítaniu.  

Andrea Gromovská 

Starší Lipáčikovia čítajú kamarátom 
   Starší žiaci v Lipke čítali 
svojim mladším kamarátom 

   Naši žiaci čítajú v škole kaž-
dý deň spolu s pani učiteľkou. 
Len pár jedincov siahne po kni-
he dobrovoľne. Keďže je ten-
to školský rok vyhlásený za 
Rok čitateľskej gramotnosti, 
chceme, aby žiaci čítali sami 
od seba. V prvej polovici de-
cembra žiačky siedmeho roč-
níka spríjemnili hodiny litera-
túry svojim  mladším spolužia-
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   Každý rok je tretí týždeň v mesiaci no-
vember zameraný na boj proti drogám.  
V rámci toho sme na škole zorganizovali 
súťaž o najkrajšiu nástenku s protidro-
govou tematikou.Sprievodnou aktivitou 
bola beseda pre siedmy ročník s pani  
Vlčákovou na tému Fajčenie.  
   Vyhodnotenie Súťaže o najkrajšiu ná-
stenku s protidrogovou tematikou: 
1. miesto – trieda 7. B 
2. miesto – trieda 7. A 
3. miesto – trieda 6.B, 8.B 
   Nástenky 7.A a 7.B triedy budú zároveň 
zaradené do celoslovenskej súťaže o naj-
krajšiu nástenku. 

Soňa Cvengrošová, 7.A 

Simon Stanko, 5.B 

   Netradičný materiál. Ne-
tradičné pohybové hry. Ne-
tradičné prostredie. Netra-
dične chladno. Netradičné ak-
tivity 
   Aj takto sa zabávali na hodine 
pohybových hier štvrtáci. Chvíľ-
ku sme šantili, behali po snehu, 
guľovali sa, nadýchali sa čer-
stvého vzduchu. No zároveň 
sme pomohli očistiť chodníky  
a prístupové cesty do školy.  

Európsky týždeň boja proti drogám 

Šantenie na snehu  

   K zime okrem snehu patrí aj poriadna sánkovač-
ka. No a o tom by nám vedeli rozprávať naši prvá-
ci, ktorí sa boli na školskom dvore sánkovať.  
   Zažili kóooopec srandy a zábavy. Pobyt na čer-
stvom vzduchu prospel aj ich zdraviu v čase zvý-
šenej chorobnosti. 

Tímea Hoangová, 7.B 

Zimné radovánky 
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   30. septembra  sa uskutočnili na našej škole 
preteky MŠO v atletike 1. stupňa základných škôl. 
Súťažilo sa v štyroch disciplínach v kategórii žia-
kov a žiačok - beh na 60 m, beh na 300 m, skok 
do diaľky, hod kriketovou loptičkou.  

   Naši žiaci sa v silnej konkurencii deviatich škôl 
nášho mesta nestratili. Získali 4 x 1. miesto.  
Dalibor Choma, 1. miesto v skoku do diaľky, 
Anetka Retterová, 1. miesto v behu na 300 m,  
Adrián Gurčík, 1. miesto v behu na 60 m, 
Filip Novotný, 1. miesto v behu na 300 m.  
(Zľava horný rad, potom spodný rad zľava) 

Marko Tomčík, 8.B 

   O k r e s n é  m a j s t r o v s t v á 
v cezpoľnom behu žiakov základ-
ných a stredných škôl sa uskutočni-
li 27. septembra na Košiarnom 
briežku. Našu školu reprezentovali 
v kategórii žiačok Tatiana Marušin-
s k á  a  Emm a  D u l o v i č o v á 
a v kategórii žiakov Filip Ferenčík 
a Alexander Petruška.  

   V silnej konkurencii obsadila  
Emma Dulovičová 2. miesto. 

Marko Tomčík, 8.B 

Atléti z našej školy 

Nestratíme sa v behu 

v stolnom tenise žiakov a žiačok. 
V kategórii žiakov súťažilo 16 
škôl a v kategórii žiačok 13 škôl 
nášho okresu.  
   Našu školu reprezentovali 
v kategórii žiakov (zľava) Filip 
Ferenčík, Alex Javorský a Šimon 
Javorský a v kategórii žiačok 
(zľava) Laura Marchinová, Tatia-
na Marušinská a Emma Dulovičo-
vá.  

Marko Tomčík, 8.B 

Okresné majstrovstvá v stolnom tenise 
   V dňoch 8. a 9. novembra sa 
uskutočnili na našej škole 
Ok r e s n é  ma j s t r o v s t v á 
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Jablko 
Jablká mám veľmi rád 

a nielen, keď mám veľký hlad. 
Vitamínov veľa majú, 

môjmu telu prospievajú. 
 

Jablone mám na záhradke, 
červené a veľmi sladké. 
Rastú tam aj jonatánky, 
sú žlté a nie sú plánky. 

 
Na jar kvitnú pekným kvetom, 
robia radosť všetkým deťom. 
Pod stromom sa deti hrajú 

a jabĺčka rady majú. 
 

Chránime si stromy stále, 
hlavne, keď sú ešte malé. 
By vyrástli v silné stromy, 
sťa veľké, murované domy. 

                                                            
Matej Jašš,  6. B 

Ovocie a zelenina 
     Jablko je červené, 
     hruška zelená. 

     Zbierajme ich zo zeme, 
     záhrada je plná. 

 
     Ovocie je zdravé, 
     zelenina tiež. 

     Jedzme ich denne, 
     na kúsky ich rež. 

 
     Veď kto ovocie a zeleninu je, 

     zdravie si upevňuje. 
     Poumývaj ho dobre, 

     aby si mal telo zdravé. 
 

                Martina Vaľušová, 6. B 

Keď nás múzy pohladia 

Zelenina 
Šošovica, hrášok, fazuľa, 
kde ste boli, pani Zuzuľa? 

 
Bola som ja po vodičku, 
idem variť šošovičku. 

 
                 Milan Gabčo, 6. B 

Strana 19 

Jablko 
Naša jabloň krásna je, 
veľa jabĺk na nej je. 

 
Už je čas ich pozbierať,  
do vedra ich všetky dať. 

 
Moja mamka kompót varí, 
aj koláčik isto sa podarí. 

 
Jablká – tie mám rád ... 

 
                    Martin Drusa, 6. B 

Pestujem si 
Pestujem ja v záhrade 
všetko, čo mi napadne. 

 
Ak chcem dlho zdravo žiť, 
v taške aj ovocie musí byť. 

                  
 Enriko Tököly, 6.B 

Vianočná burza hračiek 
   13. decembra sa na 
chvíľku zmenila chodba 
školy na malé predvianočné 
trhovisko. 

   Počas krátkeho popolud-
nia sa konala predvianočná 
burza hračiek, kde si deti 
mohli vyskúšať svoje vedo-
mosti a zručnosti spojené  
s ponukou a predajom hra-
čiek a malých drobností, 

teda finančnú gramotnosť  
v praxi. A bolo z čoho vybe-
rať! Každý predávajúci si 
stanovil sám svoju cenu, Po 
chvíľke sa cena znížila. Na-
koniec si deti mohli hračky 
medzi sebou aj vymieňať kus 
za kus. Každý si na burze 
našiel to svoje a deti všetci 
odchádzali domov s rozžiare-
nými očkami. 

Tímea Hoangová, 7.B 

Alexandra Smatanová, 7.A 

Zuzana Rychnavská, 7.A 

Viete, že... 

....múzy  sú v gréckej mytológii ochrankyne 
umení a vied, dcéry Dia a Mnémosyny?  

Poznáme deväť múz. 
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     Každoročne sa zapájame do sú-
ťaže, v ktorej si preveríme naše lo-
gické myslenie. Ani tento rok tomu 
nebolo inak. 

   V mesiaci november sme riešili  infor-
matického bobra a boli sme vcelku 
úspešní. Online testovania sa zúčastnilo 
215 žiakov našej školy od 3. po 9.ročník. 

   Všetci úspešní riešitelia iBOBOR olym-
piády boli ocenení diplomami.  

   V kategórii Bobríci (žiaci 3. a 4. ročníka) súťažilo 69 žia-
kov, z toho ocenení diplomami boli 7 žiaci. 
   V kategórii Benjamín (žiaci 5.—7. ročníka) súťažilo spolu 
94  žiakov a ocenení diplomami boli 8 žiaci. 
   V kategórii Kadet (žiaci 8.– 9. ročníka) súťažilo spolu 52 
žiakov a ocenení diplomami boli 6 žiaci. 

    Bobrík 
1. miesto - Adrián Gurčík, 4. A  -  88,00 bodov, 99. percentil 
2. miesto - Samuel Fabíny, 4. A  - 79,00 bodov, 94. percentil 
3. miesto - Bianca Čaplová, 4. B  - 76,00 bodov, 94. percentil 
Adam Kolesár, 4. A -   68,00 bodov, 89. percentil 
Dalibor Choma, 4. B -   64,00 bodov, 85. percentil 
Samuel Królik, 4. B -  64,00 bodov, 85. percentil 
Katarína Kučmová, 4. B  -  64,00 bodov, 85. percentil 

Logika nám nechýba – iBOBOR 
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   Benjamín 
1. miesto - Vladimír Vlk, 7. B  -    68,01 bodov, 95. percentil 
2. miesto - Šimon Lörinc, 7. B  -    62,68 bodov, 91. percentil 
3. miesto - Filip Vysočan, 5. B  -    60,34 bodov, 89. percentil 
Filip Tokarčík, 5. B      -     57,35 bodov, 86. percentil 
Zuzana Rychnavská, 7. A   -    56,68 bodov, 85. percentil 
Timea Hoangová, 7. B      -     56,35 bodov, 85. percentil 
Simon Stanko, 5. B      -     56,02 bodov, 85. percentil 
Sofia Zámbová, 5. B      -     50,69 bodov, 79. percentil 

  Kadet 
1. miesto - Adrián Novák, 9. A     -     80,00 bodov, 100. percentil 
1. miesto - Marko Tomčík, 8. B     -     80,00 bodov, 100. percentil 
2. miesto - Vanessa Oravcová, 9. A -  62,68 bodov, 88. percentil 
3. miesto - Jakub Koška, 8. B     -     58,68 bodov, 82. percentil 
Alex Javorský, 8. B              -   53,35 bodov, 71. percentil 
Monika Melegová, 8. B              -   50,69 bodov, 66. percentil                                        
           Marko Tomčík, 8.B 

Viete že... 

...logika je veda zaoberajúca sa 
vyplývaním? 

Zdravý životný štýl 
   Dlhodobá spolupráca našej školy 
s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi 
sa realizuje aj formou  pútavých 
besied. 
   V pondelok 30. januára dopoludnia 
pani Vilčeková  pútavou formou vy-
svetlila žiakom 2. a 3. ročníkov,  čo 
si majú predstaviť pod pojmom 
zdravý životný štýl, ako ho dodržia-

vať. Cieľom tejto osvety je vypestova-
nie pravidelných návykov, aby deti zdra-
vo a vyváženie jedli, dostatočne sa hý-
bali, udržiavali sa v dobrej kondícii, 
správne dýchali, otužovali sa a hlavne 
kvalitným spánkom odolávali stresu 
a mali vždy dobrú náladu. Jednoducho 
vyhľadávať všetko, čo ich zdraviu pro-
spieva a vyhýbať sa všetkému, čo ich 
zdraviu škodí.   Marko Tomčík, 8.B, Projekt: Veronika Lorecjanová, 9.B 
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   Zippy a jeho kamaráti 
v našej škole 

   V tomto školskom roku sa 
Lipáčikovia vo veku 6 - 7 rokov 
budú pravidelne stretávať 
s novým kamarátom. Je to 
lúčny koník, volá sa Zippy 
a kamaráti sa so skupinou 

chlapcov a dievčat.  Zippyho ka-
maráti je program, ktorý podpo-
ruje emocionálne zdravie malých 
detí. Nehovorí deťom, čo majú 
robiť, práve naopak, nabáda ich, 
aby samy prišli s vlastným rieše-
ním  problému každodenného ži-
vota a dokázali tak viesť šťast-
nejší život. Lektormi programu sú 
učitelia a psychológovia špeciálne 
vyškolení na jeho výučbu. Celý 
program sa bude realizovať 
v priebehu 24 týždňov. Program 
by mal redukovať konflikty 
v triede, zlepšiť schopnosti spo-

lupráce, asertivity, sebadisciplíny 
či empatie a zníženie problémo-
v é h o  s p r á v a n i a ,  h n e v u 
a kriku. Pred spustením projektu 
boli  rodičia pozvaní na stretnu-
tie a pripravení na to, že ich die-
ťa začne viac rozprávať o svo-
jich pocitoch. Úlohou rodičov je, 
aby dokázali načúvať svojim de-
ťom a otvorene diskutovať o ich  
i svojom emocionálnom prežívaní  
v rozličných životných situáciách. 

Zuzana Klingová,  
školský špeciálny pedagóg  

a Olívia Ela Šmotková. Počas 
súťaže 30. novembra sa vďa-
ka nadobudnutým vedomos-
tiam prebojovali na  krásne  
2. miesto. 

Martina Vaľušová, 6.B 
 

    Už po 1O. - krát sa sú-
ťažiaci so svojimi vedomos-
ťami a informáciami o meste 
Spišská Nová Ves stretli na 
Mestskom úrade  v Spišskej 
Novej Vsi. 
   Našu školu reprezentovalo 
3-členné družstvo žiačok 6.B 
triedy v zložení: Martina Va-
ľušová, Viktória Okresová  

Kto je Zippy?  

Naše mesto 

mladším žiakom telovýchovnú 
chvíľku s jednoduchými cvikmi. 
V rámci kampane prebehol vo 
všetkých školách v pôsobnosti 
mesta týždeň zdravej výživy 
s jednotným zdravým jedálnym 
lístkom. Cieľom podujatia bolo 

zmobilizovať čo najviac Európa-
nov k aktívnemu pohybu 
a  m o t i v o v a ť  i c h  t a k 
k pravidelnému športovaniu 
a zdravému životnému štýlu.  
 

Marko Tomčík, 8.B 

Európsky týždeň športu 

   Druhý septembrový pon-
delok sa niesol v duchu 
športu 
   Ráno bolo nádherné slnečné 
počasie, ktoré nás motivovalo 
byť aktívnymi hneď v úvode 
školského roka.  
    Naša škola sa zapojila do 
celoeurópskej kampane pod 
názvom EURÓPSKY TÝŽDEŇ 
ŠPORTU pod hlavičkou Be 
Active School Day. Vyučova-
nie sme začali hneď ráno hodi-
nou telesnej výchovy, počas 
ktorej starší žiaci pripravili 
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Viete, že... 

...prvá písomná zmienka o 
meste Spišská Nová Ves je 

z roku 1268? 
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   Pripravili sme pre  vás zábavné pátranie  
v ruskom jazyku. Prinášame vám aj azbuku, 
ktorá vám bude nápomocná pri rozšifrovaní 
úlohy. 

   Každé písmeno azbuky si označ číslom, ako 
je to pri písmene a, b. Pod čísla potom doplň 
slová napísané písaným písmom v ruskom ja-
zyku.  

   Nápoveda:  

2,1,18,1,2,1,15 

   барабан        teda po slovensky bubon 

 

Tajná šifra v ruštine 

Štvorsmerovka 

12,15,10,4,1 

_____________ po slovensky __________ 

17,6,15,1,13 

_____________ po slovensky __________ 

22,13,16,14,1,19,20,6,18, 

_____________ po slovensky __________ 

(fixa, kniha, peračník - slová správne doplň 
ako preklad na čiaru hore) 
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  V štvorsmerovke nájdi názvy 10 zvie-
rat.  Nevyškrtané písmená tvoria tajničku 
-  spoločný  názov pre ukryté slová. 

 

Eduard Michalek, 9.A pod vedením pani učiteľky Valérie Krišando-
vej. Obrázky kreslili žiaci tretieho ročníka na hodinách informatiky. 

Pomôcka: ВОРOБЕЙ, ГУСЬ, 
ИНДЮК, КОРOВА, КУРИЦА, 
ЛАCТОЧКА, ЛОШАДЬ, OВЦА, 
ОРЁЛ, СИНИЦА 

Tajničku  napíš: _____________ 

  /Tajnička: ЖИВОТНЫE/ 

Ak správne zoradíš písmená a slabiky v slovách, dostaneš 
názvy hračiek v ruštine! 
КИБИУК   __________        БАНБАРА   __________         
ЧЯМ         __________        ЛАКУК        __________         
КАЖНИК __________        НАМАШИ    __________         
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1 – frog          2  – dog         3 – bee        4 – rabbit         5 – mouse          6 - cat 

Tajničku tvorí v lete obľúbená pochúťka: 

_______________________________ 

 

Zábavná angličtina Number (očísluj) 

one – red       two – blue              three – yellow          four – green       five – orange 

six – pink      seven – brown         eight – black           nine – white         ten - purple 
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Paint (vyfarbi): 

_____ _____ _____ 

_____ _____ _____ 

Tajnička 
   Slová prelož do anglického jazyka a vpíš 
do tajničky. 

1. Cibuľa 

2. Cukrík 

3. Víno 

4. Kuracina 

5. Pomaranč 

6. Jablko 

7. Paradajka 

8. Mäso 
 

Obrázok vymaľuj podľa čísiel farbami: 

1 – brown, 2 - pink, 3 - white, 4 - red, 5  - blue 

Monika Melegová 8.B 
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Farben 

Welche Farbe ist das? Male an.                                                                       

Rätsel  (hádanky) 
 
Vier Brüder laufen Jahr um Jahr hinterher 
und kommen nie zusammen. Wer weiß ihre Namen?    
     (die vier Jahreszeiten) 
Ich habe vier Füße, kann aber nicht gehen. 
Ich muss viel tragen und muss immer stehen.     (der Stuhl) 

Nemčina hrou 
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Kreuzworträtsel   

   Vypočítaj príklady! Výsledok  každého 
príkladu je zároveň číslom riadku v tajnič-
ke. Ešte pred vpísaním musíš slovo preložiť 
do nemčiny.  

napr. 7-3-2= 2 = kresliť 

(6:6) + 5 = .....= deti 

(50-1) -48 = ....= kamarát 

(3.3) – 6 = ... = mama 

(12:3) . 1 = .....= sedem 

(50:10) + 2 = ......= nemčina 

(25-20) = ....= jedenásť 

Kreuzworträtsel  

 Viel Spaβ! 

 

Zapíš slová do tajničky po 
nemecky:                                                              

1. darček                                           

2. ryby                                        

3. pekne 

4. teta 

5. sviečka 

6. škola 

7. lampa 

8. Mikuláš 

9. zima 

     10. čítať  

Lӧsung: __________ 

Túto hravú nemčinu pre vás pripravili: žiaci ôsmeho ročníka pod vedením pani učiteľky Eriky Petákovej. 
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  Jesenné dni už tradične trá-
vime v prírode s rodičmi a sú-
rodencami a medzi opadaným 
lístím zbierame gaštany. 
   Aj tento rok sme sa zapojili 
do zberu gaštanov, celkovo sme 
spolu nazbierali 1 273,350 kg.     
   Poradie tried: 
1. miesto: 5. A - 208 000 g 
2. miesto: 2. B - 203 205 g 
3. miesto: 7. B - 161 300 g 
4.  miesto: 3. A -143 100 g 
5.  miesto: 3.B  - 140 500 g 
6. miesto: 4. B  - 120 300 g 
7. miesto: 4. A - 80 400 g 
8. miesto: 2.A - 61 550 g 
9. miesto: 6. B  - 37 950 g 
10. miesto: 1.A -  35 550 g 
11. miesto: 1. B - 29 450 g 
12. miesto: 8. A  - 25 500 g 
13. miesto: 5.B  - 8 300 g 
14. miesto: ŠKD  - 7 200 g  
15. miesto: 7.A  - 3 800 g 
   Nezapojené triedy: 
6.A, 8.B a 9.A.  
   Najlepší jednotlivci: 

Alex Ondrejka, 2.B - 160 kg 
Timea Hoangová, 7.B – 131,6 kg 
Filip Gonda, 3.B – 80,40 kg 
Sebastián Špiner, 4. B – 80 kg 
Patrik Hradiský, 5.A – 68 kg 
Jakub Rabatin, 3.A – 63,15 kg 
Dalibor Nguyen Minh, 5.A, - 38  kg 
Laura Vavreková, 6. B – 27,15 kg 

Oliver Eliáš, 3. B – 21 kg 
Oliver Adamčík, 3.A – 19,9 kg 
Alex Moško, 3.A – 19 kg 
Adam Filip, 1.A – 15,5 kg 
Hana Vantušková, 2.A – 13,25 kg 
Goran Morávek, 6.B – 13,3 kg 
Laura Jančurová, 1.A – 10 kg 
Šimon Korfant, 1.A – 10 kg 

Timea Hoangová, 7.B 

 

Pod nohami lístie šuští... 

(vizuál časopisu) 12 bodov, za 
f o t o g r a f i e   a  p r á c u 
s fotografiami v časopise 13 bo-
dov a za titulnú stránku (a celko-
vú kreativitu tvorcov) 12 bodov. 
Naše Lipkoviny sa v celkovom 
h o d n o t e n í 
umiestnili na 
krásnom 9. 
mieste. Ďaku-
jeme celej 
bývalej re-
dakčnej rade, 
ale aj vám, 
čitateľom, že 
nás stále pod-
p o r u j e t e 
a nútite nás 
zlepšovať sa 
pre vás. Na 

budúci rok sa prihlásime opäť 
a veríme, že zabodujeme. Držte 
nám palce! 

Soňa Cvengrošová, 7.A 

Podtatranský školák 
   Pod týmto názvom sa ukrýva 
súťaž školských časopisov, 
do ktorej sa už po druhýkrát 
zapojili aj naše Lipkoviny.  

   V tomto ročníku súťažilo celko-
ve 29 časopisov z blízkeho okolia. 
Časopis na prvom mieste bol 
ohodnotený 81 bodmi a náš časo-
pis v hodnotení dosiahol 70 bodov. 
Od tretieho miesta nás delilo len 
6 bodov. Pororta hodnotila každú 
oblasť maximálne 15 bodmi. Lip-
kovinám bolo za obsahovú náplň  
(aktuálnosť a prepojenosť uve-
rejnených informácií so životom 
školy) pridelených 11 bodov, za 
štylizáciu a náročnosť  (úroveň 
spracovania príspevkov) 11 bodov, 
za grafické stvárnenie časopisu 
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   V okresnom kole recitačnej súťa-
že Šaliansky Maťko bodoval žiak 
5.A triedy Filip Tomaščík, ktorý sa 
umiestnil na krásnom 2. mieste. 

Alexandra Lopatovská, 5.B 

   Počítať,  počítať  
a využívať logiku. Tak 
aj takto sme postupo-
vali pri riešení úloh  
z Pytagoriády. Aj ten-

to školský rok sme v školskom kole 
boli úspešnými riešiteľmi. Za 5. roč-
ník bol úspešným riešiteľom Jakub 
Vlk, za šiesty ročník to bolo diev-
ča—Martina Vaľušová. V siedmom 
ročníku bodoval Šimon Lörinc  
a v ôsmom ročníku bol úspešným 
Marko Tomčík. Ukázali sme, že ma-
tematika nás nezdolá.  

Marko Tomčík, 8.B 

 

Šaliansky Maťko      

 

Výsledky okresného kola TO 
Kategória „A“  
1. miesto: Marko Tomčík, 8.B 
                Adrián Novák, 9.A 
3. miesto: Lukáš Sloboda, 9.A 
                Michal Vitikač, 8.B 

Kategória „B“ 
5.miesto: Olívia Ela Šmotková,  
                 6.B 
 
Výsledky krajského kola TO 
Kategória „A“  
5. miesto: Marko Tomčík, 8.B 
                Adrián Novák, 9.A 
 
 
 
 
 
 
 

Marko Tomčík, 8.B 

Naše zručnosti 

   Už siedmy rok sa zapájame do 
riešenia Technickej olympiády.  
V tomto roku sme riešili školské, 
okresné a dokonca sme sa zú-
častnili aj krajského kola v Koši-
ciach. 
 Výsledky školského kola TO 
Kategória „A“: (na fotke 1.—4. zľava) 
1.miesto: Olívia Ela Šmotková,  
                6.B 
2.miesto: Radovan Sanetrík, 7. B 
3.miesto: Timea Hoangová, 7. B 
4.miesto: Michaela Hamráčková,  
               6. B 
 
Kategória „B“:  
(na fotke 1. –4. zprava) 

1.miesto: Adrián Novák, 9. A 
2.miesto: Marko Tomčík, 8. B 
3.miesto: Lukáš Sloboda, 9. A 
4.miesto: Michal Vitikač, 8.B 
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Pytagoriáda Matematická 
olympiáda 

   24. januára našu školu re-
prezentoval na okresnom 
kole Matematickej olympiá-
dy Adrián Novák z 9.A trie-
dy. Keďže mu 
to vždy dobre 
pálilo, ani ten-
toraz neskla-
mal a obsadil 
krásne prvé miesto. 
Adrián, blahoželáme a drží-
me palce aj na testovaní de-
viatakov! 

Simon Stanko, 5.B 



Lipkoviny1/2; 2016/2017 

   Malí aj veľkí cestovatelia v priebehu 60 minút preces-
tovali celý svet počas školského kola geografickej olympiá-
dy. 
   Počas jednej hodiny si preverili svoje geografické vedomos-
ti, zručnosti a skúsenosti v školskom kole Geografickej olym-
piády. Zúčastnilo sa ho 46 žiakov 2. stupňa. 
   V jednotlivých kategóriách sú víťazmi títo žiaci: 
   5.ročník:  
1. miesto: Vojtech Antoš, 5.A - 79 bodov 
2. miesto: Filip Šimko, 5.A - 68 bodov 
3. miesto: Filip Tokarčík, 5.B - 61 bodov 
   6.-7.ročník:  
1. miesto: Emma Dulovičová, 7.A - 78 bodov 
2. miesto: Šimon Lőrinc, 7.B - 78 bodov 
3. miesto: Vladimír Vlk, 7.B - 68 bodov 

   8.-9. ročník:  
1. miesto: Marko Tomčík, 8.B - 87 bodov 
2. miesto: Alex Javorský, 8.B - 86 bodov 
3. miesto: Adrián Novák, 9.A - 85 bodov. 

Simon Stanko, 5.B 

 

Za 60 minút okolo sveta 

7. Ako sa volá prvý rezident Slovenskej republi-
ky, ktorý bol prezidentom Slovenska od roku 
1993? 
A. Michal Kováč 
B. Jozef Tiso 
C. Andrej Kiska 
D. Ivan Gašparovič 
8. V ktorom slovenskom meste sa nachádza spie-
vajúca  fontána? 
A. Bratislava 
B. Poprad 
C. Žilina 
D. Košice 
9. Ktoré mesto sa pýši najvyššou kostolnou ve-
žou na Slovensku? 
A. Trenčín 
B. Trnava 
C. Spišská Nová Ves 
D. Košice 
10. Koľko národných parkov sa nachádza na Slo-
vensku? 
A. tri 
B. päť 
C. sedem 
D. deväť 
Doplňujúca otázka:  
Čo je na obrázku? 
Správne vymaľuj túto  
vlajku! 

Sofia Zámbová, 5.B 

Ako poznáš svoju vlasť? 
1. Ako sa volá hlavné mesto Slovenskej repub-
liky? 
A. Košice 
B. Žilina 
C. Poprad 
D. Bratislava 
2. Kto napísal slovenskú hmynu? 
A. Ľubomír Feldek 
B. Ľudovít Štúr 
C. Janko Matuška 
D. Ján Kollár 
3. Ako sa volá najvyšší vrch Slovenska? 
A. Ďumbier 
B. Modrý vrch 
C. Gerlachovský štít 
D. Južný Ostriedok 
4. S ktorým štátom bolo Slovensko spojené a 
tvorilo ČSFR? 
A. Maďarsko 
B. Rakúsko 
C. Česko 
D. Poľsko 
5. Koľko má Slovensko regiónov? 
A. 28 
B. 24 
C. 26 
D. 38 
6. Koľko skanzenov sa nachádza na Slovensku? 
A. 14 
B. 18 
C. 6 
D. 12  
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Správne odpovede:1-d, 2-c, 3-c, 4-c, 5-b, 6-a, 7-a, 8-d, 9-c, 10-d; vlajka nášho mesta 
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Každé ráno dostaneš  

na svoje konto 24 hodín.  

Záleží len na tebe,  

ako ich využiješ! 

 
Cogito, ergo sum. 
Myslím, teda som.  

René Descartes 


