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Milí čitatelia, 

Obsah 

    sme radi, že opäť držíte v rukách 
nové číslo Lipkovín. Verím, že sa vám 
v prvých mesiacoch v škole darí.  
   Od začiatku školského roka sme usi-
lovne pracovali na našom časopise. Do-
voľte mi predstaviť vám nových členov 
redakčnej rady. Sú to Oliver Farkašov-
ský, Adam Filip, Kristína Vincentyová, 
Martin Kubík, Šimon Korfant, Natália Nebuso-
vá, Sabína Bosáková, Vanesa Puškárová a Simo-
na Vojtaneková. Všetci redaktori, aj externí 
dopisovatelia pre vás pripravujú vždy aktuálne 
informácie zo života školy.     
   Každý týždeň sa na škole niečo deje. Organi-
zujú sa besedy, exkurzie, súťaže a iné zaují-
mavé podujatia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takéto udalosti máme my žiaci veľmi ra-
di, a preto ich my redaktori spracúvame 
do reportáží aj pre vás, ktorí ste na ak-
cii neboli priamo zúčastnení.   
   Aj v tomto čísle si nájdete obľúbe-
ných žolíkov, ktorých môžete použiť iba 
raz alebo raz niekomu darovať. Pri zakú-
pení sa do žolíka vpíše meno  žiaka a ten, 

ak sa rozhodne žolíka darovať, vpíše meno druhé-
ho žiaka. Žolíka nie je možné využiť pri alebo 
pred veľkými písomkami. Nájdete tu žolíka - za-
budnutá žiacka knižka, zabudnutá úloha, zabudnu-
tý pracovný zošit, zabudnutá učebnica, nepripra-
vený na vyučovaciu hodinu, ale aj 1 bod na malej 
písomke. Použitie a uplatnenie žolíka je vždy  
s ohľadom na každého učiteľa. Ak sa učiteľ roz-
hodne, nemusí žolíka akceptovať. Ak ho prijme, 
žolíka žiakovi odoberie, podpíše sa naň a uvedie 
dátum uplatnenia žolíka. Verím, že nebude po-
trebné ho nikdy použiť.  
   Okrem nás redaktorov, nám pomáhajú aj pani 
učiteľky, ktoré nás usmerňujú a kontrolujú pravo-
pis v článkoch.  
   Veríme, že sa vám náš časopis bude páčiť  
a zažijete pri čítaní pohodu a kopec zábavy.  
 
   Prajem vám za celý tím zasnežené, pokojné via-
nočné sviatky v kruhu najbližších.  
 

Tamara Uhrínová, šéfredaktorka 
Vrchný rad zľava: Šimon Korfant, Kristína   
Vincentyová, Adam Filip, Tamara Uhrínová,  
Michael Oliver Farkašovský, spodný rad: Martin 
Kubík, Sabína Bosáková, Simona Vojtaneková  
(na foto chýbajú V. Puškárová a N. Nebusová) 



 

 

Lipkoviny 1/2    2020/2021 

   12. septembra sme oficiálne otvorili naše 
nové multifunkčné ihrisko za účasti viace-
rých čestných hostí.  

 
   Medzi hosťami, ktorí prijali naše pozvanie 
boli - poslankyňa Národnej rady Slovenskej 
republiky Mária Šofranko,  štátny tajomník 

Ministerstva 
školstva, ve-
dy, výskumu  
a športu Slo-
venskej re-
publiky Ivan 
Husár,  primá-
tor mesta 
Spišská Nová 
Ves Pavol Be-
čarik,  vice-
primátor mes-
ta Spišská 
Nová Ves Jo-
zef Gonda,  
člen správnej 
rady Fondu na 
podporu špor-

tu Dušan Šaradín,  poslanci  Mestského za-
stupiteľstva v Spišskej Novej Vsi  
a Zastupiteľstva Košického samosprávneho 
kraja. Medzi čestnými hosťami bola aj naša 
bývalá pani riaditeľka Zlatuša Habasová.   
   Pani učiteľky našej školy spolu so žiakmi – 
športovcami pripravili krátky program, ktorý 
prispel ku krásnemu otvoreniu nášho multi-
funkčného ihriska. Všetci žiaci našej školy 
mali v tento slávnostný deň radosť 
a zúčastnili sa na tomto otvorení.  
     Po otvorení ihriska sa niektorí predstavite-

lia vyjadrili: 
   Mária Šofranko povedala: „Otec mo-
derných olympijských hier Pierre de Cou-
bertin povedal: ,Pre každého jednotlivca je 
šport možným zdrojom vnútorného zlepše-
nia.´  

Aj preto mi robí radosť každé vybudované 
športovisko, ktoré sa stane svedkom mno-
hých pozitívnych zážitkov, radostí, emócií. 
Zdrojom získavania správnych návykov, 
zdravšieho životného štýlu či princípov 
fair-play. Moderné multifunkčné ihrisko na 
ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves bude slúžiť 
predovšetkým žiakom zo školy, ale mimo 
vyučovacieho procesu aj obyvateľom pri-
ľahlého sídliska Tarča i celej Spišskej No-
vej Vsi. Jeho vznik je zásluha práce mno-
hých ľudí na čele s ambicióznym a ctižia-
dostivým riaditeľom školy, Ivanom Kuril-
lom.“ 
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Zvedavé tváre našich Lipáčikov počas otvárania 
multifunkčného ihriska 

Multifunkčné ihrisko z vtáčej perspektívy 

Mária Šofranko pri zápise  
do školskej kroniky 

Prestrihnutie pásky  multifunkčného ihriska 

https://www.facebook.com/sofranko.maria?__cft__%5b0%5d=AZUU8YfrjsWidGsdWi6gbIv849yAOh4A8yL8K7iPNhhEbIgcCO-_MuX37fqhGRFfuIbdaXCNhDsDZN2HBnK0wGyvjhO-nvPwsxB4Qd-ycj42W-0j9qFpFUAl6vCt2xkxrMx-6SkijxkgTSlkwXsdcTmNEqeWXBneh8C8uDTMTPtkh7cDussaO9R6BoYth81IoZM&__tn__=-
https://www.facebook.com/ivan.husar.sas?__cft__%5b0%5d=AZUU8YfrjsWidGsdWi6gbIv849yAOh4A8yL8K7iPNhhEbIgcCO-_MuX37fqhGRFfuIbdaXCNhDsDZN2HBnK0wGyvjhO-nvPwsxB4Qd-ycj42W-0j9qFpFUAl6vCt2xkxrMx-6SkijxkgTSlkwXsdcTmNEqeWXBneh8C8uDTMTPtkh7cDussaO9R6BoYth81IoZM&__tn__=-
https://www.facebook.com/ivan.husar.sas?__cft__%5b0%5d=AZUU8YfrjsWidGsdWi6gbIv849yAOh4A8yL8K7iPNhhEbIgcCO-_MuX37fqhGRFfuIbdaXCNhDsDZN2HBnK0wGyvjhO-nvPwsxB4Qd-ycj42W-0j9qFpFUAl6vCt2xkxrMx-6SkijxkgTSlkwXsdcTmNEqeWXBneh8C8uDTMTPtkh7cDussaO9R6BoYth81IoZM&__tn__=-
https://www.facebook.com/Becarik.Palo?__cft__%5b0%5d=AZUU8YfrjsWidGsdWi6gbIv849yAOh4A8yL8K7iPNhhEbIgcCO-_MuX37fqhGRFfuIbdaXCNhDsDZN2HBnK0wGyvjhO-nvPwsxB4Qd-ycj42W-0j9qFpFUAl6vCt2xkxrMx-6SkijxkgTSlkwXsdcTmNEqeWXBneh8C8uDTMTPtkh7cDussaO9R6BoYth81IoZM&__tn__=-%5
https://www.facebook.com/Becarik.Palo?__cft__%5b0%5d=AZUU8YfrjsWidGsdWi6gbIv849yAOh4A8yL8K7iPNhhEbIgcCO-_MuX37fqhGRFfuIbdaXCNhDsDZN2HBnK0wGyvjhO-nvPwsxB4Qd-ycj42W-0j9qFpFUAl6vCt2xkxrMx-6SkijxkgTSlkwXsdcTmNEqeWXBneh8C8uDTMTPtkh7cDussaO9R6BoYth81IoZM&__tn__=-%5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064036269040&__cft__%5b0%5d=AZUbJwg-iFWg4vDZ8JBnNLByRHKca7VxfjwJovLw1UBaTYLRgvsQCprxAXzTMwY9FN0TI8FwD5bN9ZpiBvDcLC9v3hPAPz9_SpkFn0kWgoLSw-SOqBYVJFmX94R6PuSETYnKUDWwq3tlPh7ZQZm51zVKJLIcKnVf8mOJC1kHsUHKd-e384iiKzbtkfwZ
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   Ivan Husár povedal: „Aby sa na Sloven-
sku oplatilo robiť šport, Fond na podporu 
športu v rámci výzvy INFRAŠTRUKTÚRA I. 
vybral po splnení prísnych kritérií okolo 100 
projektov. Jedným z nich je viacúčelové 
ihrisko na ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves. 
Mesto schválilo, mesto urýchlene veci proce-
sovalo a známy športový "buldog", bývalý 
basketbalový tréner, v súčasnosti riaditeľ 
skoly Ivan Kurilla si vyhrnul so svojím tímom 
rukávy a ihrisko je za rok hotové. Veľký po-
čet detí zo školy, športové kluby a, samo-
zrejme, verejnosť majú o ďalšiu príležitosť 
v meste Spišská Nová Ves rozvíjať svoje na-

danie a zdravý životný štýl viac. Gratulu-
jeme! Som presvedčený, že Fond sa uberá 
dobrým smerom. Podporiť čo najviac pro-
jektov, potreby ktorých určí samospráva 
miest a obcí.“  

   Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku  
k dielu. 
 
   Príspevky, fotky a vyjadrenia sme použili z webovej 
stránky a facebookovej stránky školy.  

Redakčná rada 
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...a ihrisko je otvorené... 

Na programe sme videli ukážky karate, gymnastiky, florbalu, ale aj basketbalu v podaní našich  Lipáčikov 

Čestní hostia na otváraní ihriska 

https://www.facebook.com/fondnapodporusportu?__cft__%5b0%5d=AZV3t9cptwjCV-icqCP35r5Os8d1vhvjH5EAgvxhNxEbPNpQTySoLkwlvFd21vK8t_-RplLEyDf2CWP_f3fAA5jP1qhpLsF9Nn_OD84ilrxYLhdIt_tNEAHthY4JjD0jKPMTgqfYHrHTYVrtfmS9TDe8anFDBJvV5aCUy_UjYLln0TlKCGx46yBzPCztrfVdoXtDHGe
https://www.facebook.com/fondnapodporusportu?__cft__%5b0%5d=AZV3t9cptwjCV-icqCP35r5Os8d1vhvjH5EAgvxhNxEbPNpQTySoLkwlvFd21vK8t_-RplLEyDf2CWP_f3fAA5jP1qhpLsF9Nn_OD84ilrxYLhdIt_tNEAHthY4JjD0jKPMTgqfYHrHTYVrtfmS9TDe8anFDBJvV5aCUy_UjYLln0TlKCGx46yBzPCztrfVdoXtDHGe
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064036269040&__cft__%5b0%5d=AZV3t9cptwjCV-icqCP35r5Os8d1vhvjH5EAgvxhNxEbPNpQTySoLkwlvFd21vK8t_-RplLEyDf2CWP_f3fAA5jP1qhpLsF9Nn_OD84ilrxYLhdIt_tNEAHthY4JjD0jKPMTgqfYHrHTYVrtfmS9TDe8anFDBJvV5aCUy_UjYLln0TlKCGx46yBzPCzt
https://www.facebook.com/mestosnv/?__cft__%5b0%5d=AZV3t9cptwjCV-icqCP35r5Os8d1vhvjH5EAgvxhNxEbPNpQTySoLkwlvFd21vK8t_-RplLEyDf2CWP_f3fAA5jP1qhpLsF9Nn_OD84ilrxYLhdIt_tNEAHthY4JjD0jKPMTgqfYHrHTYVrtfmS9TDe8anFDBJvV5aCUy_UjYLln0TlKCGx46yBzPCztrfVdoXtDHGe-ZKJvFigLo
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   Projektové dni na našej škole sú už akousi 
tradíciou. Vždy hľadáme tému, ktorou by sme 
zaujali žiakov a urobili deň plný zážitkov. Ten-
to rok sme náš zážitkový deň plný tvorivosti 
zažili 30. novembra. Už názov „remeslo má 
zlaté dno“ prezrádza jeho zameranie.  

   Do školy sme pozvali odborníkov, ktorí ovládajú 
svoje remeslá a aj my sme sa od nich čo-to nau-
čili. Odložili sme zošity a školské tašky a zobrali 
sme do rúk rôzne druhy náradia a pomôcky. Pra-
covali sme s cestom na výrobe oblátok, piekli sme 
medovníčky, vyrábali sme z kože prívesky, opra-
covávali sme drevo  a vyrábali svietniky. Pri práci 
so sklom sme maľovali na sklo a lepili servítky pri 
výrobe svietnikov, skúsili sme si ako sa kedysi 
robila modrotlač, vyrábali sme kystky a dozvedeli 
sme sa veľa zaujímavého o spracovaní ľanu a vlny. 
Pán včelár nám nielen vysvetlil, ako žijú a pracujú 
včielky, ale ukázal nám aj, ako sa vyrábajú svieč-

ky z včelieho vosku. Na ochutnávke sme 
„okoštovali“ med a včelí sušený peľ. Okrem toho 
sme si pochutnali na mätovom čaji z našej škol-
skej záhrady. Počas ochutnávky sme balili levan-
duľu do levanduľových vrecúšok a neskôr sme 
balili napečené medovníky určené na vianočný 
trh. Zašpinili sme si ruky pri práci s hlinou nielen 
v škole, ale aj Základnej umeleckej škole, kde 
sme si vyskúšali aj prácu s hrnčiarskym kruhom.   
   Okrem hliny sa niektorí žiaci naučili techniku 
farbenia tkanín-batikovanie a vyrobili si tak 
krásne tričká, vhodné aj ako darčeky na Vianoce.  
V Hotelovej akadémii sa tiež piekli a zdobili me-
dovníky, ktoré prevoňali celé výcvikové stredisko 
Hotelovej akadémie. Iné vône sa niesli vo firme 
SPASA, kde šijú zvršky topánok a my sme si pre-
zreli ich dielne. Okrem tejto firmy sme navštívili 
aj firmu Overal, kde  šikovné žienky šijú ochran-

Remeslo má zlaté dno  
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né odevy. V stredisku Strednej odbornej školy 
nás privítali kaderníčky a šičky, ktoré nám pred-
viedli pár trikov ako si urobiť dobrý účes a nau-
čili nás predný, zadný a retiazkový steh. Prácu na 
šijacom stroji si vyskúšali aj chlapci a celkom im 
to šlo. Školou sa niesol spev folklórnej skupiny 
LIPA zo Spišskej Novej Vsi, ktorej členovia nás 
učili ako sa tlačila kapusta v nedávnej minulosti  
a aj dnes. V krátkom príbehu nám ozrejmili aj to, 
ako sa seje, ošetruje a zbiera kapusta a následne 
ako sa ďalej spracúva do suda. Spev a tanec ni-
kdy nechýbal. Z papiera sme sa naučili pliesť ko-
šíky a ukázali sme, že sme naozaj celkom zruční 
majstri. V Galérii umelcov Spiša sme si vyskúšali 
spracovanie kovov pri tepaní. Deň bol naozaj plný 
práce a zážitkov.  

   Pri organizácii nášho zážitkového dňa nám veľ-
mi pomohli sponzori, firma Andreánsky,  pekáreň 
Paciga, ale aj ochotní remeselníci: Aneta Krokke-
rová (oblátky), Danka Fiutová (pletenie košíkov), 
Anna Gerčáková (servítková technika na svietni-
koch), Pavol Brna (včelár), Tibor Hospůdka 
(drevorezbár), Henrich Papcún (kožiar), odborné 
pracovníčky Múzea Spiša—Mária Staňová Michal-
ková a Margita Kočišová, ale aj majsterky a pani 
učiteľky Hotelovej akadémie v Spišskej Novej 
Vsi - Katarína Cebuľová Habasová, Barbora Lányi, 
Júliia Palušková, Marcela Leitnerová. Z Domova 
sociálnych služieb v Hodkovciach nám pomohli  
a ukázali prácu s hlinou Slavomíra Vastušková  
a Andrea Šoltésová. V ZUŠ v Spišskej Novej Vsi 
nám prácu na hrnčiarskom kruhu ukázala Janka 
Ceterová a s batikovaním nás oboznámila Jana 
Nahálková. V GUS nás s technikou tepania zozná-
mila  Anna Timková. Modrotlač nám  sprostred-
kovali Elena Bekešová a Stanislava Sojáková. Po-
čas exkurzií sme navštívili firmy Overal a firmu 
SPASA. Stredná odborná škola v Spišskej Novej 
Vsi nám nielen sponzorsky ušila vrecúška na le-
vaduľu, ale nám ušili aj tašky na batikovanie, kto-
ré sme následne v ZUŠ ofarbili. Vo výcvikovom 
stredisku sa nám venovali Katarína Vysopalová, 
Katarína Pučková  a Marcela Tkáčová. 

   Všetkým lektorom patrí veľké poďakovanie, 
lebo bez nich by tento zážitkový deň nebol plný 
krásnych zážitkov.  

   Nesmieme zabudnúť ani na naše pani učiteľky, 
ktoré pre nás tento zaujímavý deň pripravili. Pod 
záštitou pani učiteľky Andrey Gromovskej, Aleny 
Greňovej, Ingrid Mackovej a Svetlany Rusnáko-
vej sa všetky remeslá zmenili na aktivity zvládnu-
teľné žiakmi našej školy. 

   Veríme, že aj ďalšie projektové dni budú rov-
nako zaujímavé a pútavé. 

Tamara Uhrínová, 9. A 

Náš zážitkový deň plný práce 
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     Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v tomto 
školskom roku už 18. ročník celoslovenského pro-
jektu Medzinárodného dňa školských knižníc. Téma 
tohto ročníka bola „Ako máme radi našu školskú 
knižnicu“. Náš interný názov podujatia bol „Školská 
knižnica je oknom mnohých svetov.“ 
     V celoslovenskej konkurencii 199 škôl sme ob-
sadili krásne 15. miesto.  
 
     Vybrali sme podtému, pretože ňou chceme vyjad-
riť, prečo radi navštevujeme knižnicu, čo všetko nám 
dáva a ponúka prostredníctvom kníh – poznatky, vedo-
mosti, dobrodružstvo, zábavu, rozvíja našu fantáziu, 
obzor poznania, otvára nespočetné možnosti. 
   Podujatia sa zúčastnili žiaci 1. – 8. ročníka so svojimi 
pani učiteľkami. 
 
A čo čakalo žiakov jednotlivých ročníkov? 
 
     1. ročník: prvé okno do „Čarovného sveta rozprá-
vok“ 
     Žiaci sa premiestnili do školskej knižnice, kde už 
bola pre nich pripravená Rozprávková krajina. Kto sa 
chcel kráľovským rytierom 7 umení stať, musel udat-
né a múdre skutky vykonať. Taktiež k tomu prináleža-
lo pasovanie za rytiera, pričom žiaci zložili rytiersky 
sľub. Nasledovala rozprávka od Vlada Bednára -  Čo 
sme zažili v neobyčajnej škole. Žiaci sa odrazu ocitli 
na hodinách Smiechot a žartovníctva, Bosorovania 
a čarovania, Lietania na metle, Rozprávkového cukrár-
stva, pekárstva a medovnikárstva, ako aj ďalších ne-
obvyklých vyučovacích hodín. Ich fantázia sa mala 
možnosť prejaviť pri Stop čítaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

2. ročník: druhé okno do „Sveta písmen a slov – Pís-
menkova“ 
     Ako obyčajné slová premeniť na kreatívne obráz-
ky? Stačí mať trochu kreativity a šikovnú ruku. Dru-
háci tvorili obrázky z písmen, slov a viet, mohli uplat-
niť maľované veršovanie, veršostrojček. Hlavnej téme 
dňa predchádzala motivácia, pri ktorej sa zoznámili 
s najznámejším detským spisovateľom Danielom 
Hevierom. Jeho život a tvorbu priblížila žiakom pútavá 
prezentácia v PowerPoint. Bližšie sa zoznámili s jeho 
knihou Nevyplazuj jazyk na leva, z ktorej si čítali 
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a zamerali sa najmä na jeho obrázky vytvorené 
z písmen, slov a viet – Padáčik vločka, Hodiny, Mač-
ka a Myš... 
Žiaci pracovali v skupinách a vytvárali k zvieratkám 
aj päťveršovú báseň – Cinquain. 

 3. 

ročník: tretie okno do „Sveta fantázie“ 
     Tretiakov veľmi potešilo stretnutie s veľmi 
peknou knihou od detskej spisovateľky Gabriely Fu-
tovej - NOTOTO A STRAŠIDELNÁ ŠKOLA ELVÍ-
RY MÚDREJ. V škriatkovskej škole učiteľky Elvíry 
Múdrej žiaci stretli písmenkového škriatka Notota, 
Jajku, ktorá nájde aj ihlu v kope sena, skackajúceho 
Hophopa a mnohých iných.  
So životom a tvorbou Gabriely Futovej  sa žiaci 
oboznámili cez powerpointovú prezentáciu. Po zozná-
mení sa so škriatkami, nasledovala súťaž 
v skupinkách O najsmiešnejšieho škriatka - tvore-
nie  škriatkov ľubovoľnou technikou– aj s ich  pome-
novaním... mohli si vymyslieť aj vlastných škriatkov. 
Aj tvorbu päťveršia – Cinquain poňali po svojom 
a vpisovali jednotlivé formulky priamo do vystrihnu-
tých škriatkov. Napríklad: 

Elvíra 
múdra láskavá 

učím počúvam cvičím 
Naučím ťa najdôležitejšie veci. 

učiteľka 

Vymyslení trpaslíci: Listonoš – nosí iba dobré správy. 
Kameňožrút – zje nám všetky ťažké veci, či smútky. 

Hráme sa s „dominom“ a rozprávkou 

Kniha je v „kocke“ hotová 

Rytieri siedmich umení z 1. B triedy 

Svet písmenkovo v 2. A triede 

Svet fantázie v 3. A triede 
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4. ročník: štvrté okno do „Knižného sveta príbe-
hov“ 
 Aj štvrtákom sme chceli urobiť radosť, a tak sme 
zisťovali, ktorú knihu si za posledné obdobie obľúbili 
najviac. Oba ročníky sa zhodli na diele od spisovate-
ľa Roalda Dahla, Matilda. Žiaci pracovali v štyroch 
skupinkách a každá dostala svoju úlohu. 
1. skupina:  akrostich – tvorivé písanie.  Každá hláska 
slova INTELIGENTNÁ sa stala začiatočným písme-
nom nového slova. Pomocou prídavných mien žiaci 
vystihli charakteristiku Matildy. 
2. skupina: maľované čítanie  – žiaci spojili obraz so 
slovom, literárne a výtvarné umenie, kde motív zob-
razenia zastupuje slovo. 
3. 

skupina: maľované čítanie - žiaci dostali vytlačený 
úryvok Duch z knihy Matilda a ich úlohou bolo text 
prečítať. V určitom okamihu bol text ukončený 
predčasne a žiaci mali zapojiť svoju fantáziu, obra-
zotvornosť  a pokračovať v deji, nie však podľa kni-
hy, ale vymyslieť vlastné nápadité pokračovanie, kto-
ré by čitateľov zaujalo. 
4. skupina: reklamný plagát - v tejto skupine sa žia-
ci podujali spropagovať knihu Matilda, aby sa o nej 
dozvedela široká verejnosť. Pokúsili sa pritiahnuť 
čitateľov zverejnením obálky knihy, ktorá obsahova-
la názov knihy, autora, hlavnú postavu, ale aj vedľaj-
šie postavy. A to všetko farebne a pútavo zakompo-
novali, aby pritiahli zraky zanietených čitateľov. 
5.ročník: piate okno do „Sveta ľudových tradícií“ 

     V piatom ročníku sme sa zamerali na ľudové tradície 
a ľudovú slovesnosť, ktorá je zdrojom vzdelanosti či 
historického i národného povedomia. Z bohatej ponuky 
dedičstva ľudovej kultúry sme si vybrali ľudovú sloves-
nosť – príslovia, porekadlá a pranostiky. . Ich úlohou 
bolo vybrať si jedno príslovie, porekadlo alebo pranosti-
ku a nakresliť význam daného frazeologizmu. 
 
6.ročník: šieste okno do „Sveta múdrosti“ 
     Práca našich šiestakov vychádzala z práce s knihami, 
ktoré sme im na tento deň priniesli. Išlo napríklad 
o nasledujúce diela: Malý princ (A. de Saint Exupéry), 
Alica v krajine zázrakov (L. Caroll), Modlitbičky (M. 
Rúfus), Charlie a továreň na čokoládu (R. Dahl) a pod. 
Úlohou žiakov bolo prečítať si nejakú pasáž z knihy a do 
vopred pripraveného profilu hlavy zaujímavým spôsobom 
vypisovať citáty, ktoré ich najviac oslovili. Niektorí ci-
táty odlišovali farbami, iní rôznym typom písma a ďalší 
zas zvolili rôzny smer písania citátov.  
7. ročník: siedme okno do „Sveta poznávania“ 
     Keďže spišské nárečie je našim žiakom zo Spiša veľ-
mi blízke, ich prácu sme sa rozhodli spojiť práve so slo-
vami z nášho regiónu. Siedmaci najprv pracovali so Spiš-

skými slovníkmi, pričom zistili, že spišských slov je nao-
zaj neúrekom.  
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Svet múdrosti v 6. B triede 

Svet príbehov u štvrtákov 

Svet ľudových tradícií v 5. B triede 

Spišský slovník vytvorený 
siedmakmi 
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Následne si každý žiak vyrobil kartičku a ich úlohou bolo 
vybrať si jedno spišské slovo, ktoré na kartičku napísali 
v spisovnom tvare, potom v nárečí a nakoniec dané slovo 
aj nakreslili. Precvičili si tak viacero oblastí naraz. Vý-
sledkom bol krásny Spišský slovník zložený z dvoch čas-
tí (A trieda pracovala s prvou polovicou abecedy a B 
trieda s druhou).  
8. ročník: ôsme okno „Knihopotulky svetom“ 

     Aj žiaci 8. ročníka prežili tento deň zaujímavo. 
Šlo dokonca o medzipredmetové vyučovanie. Ôsmaci 
sa zamerali na slovenských a svetových autorov, ich 
životy a tvorbu. Ich práca bola teda spojená aj 
s geografiou – najprv si žiaci nakreslili slepú mapu 
sveta a následne vyhľadávali konkrétne štáty podľa 
toho, kde sa ktorý autor narodil, alebo kde emigro-
val. O autorovi na farebný papier napísali základné 
informácie a pracovali aj s fotografiami daných au-
torov. Práca ich veľmi bavila, pretože mohli spolup-
racovať a navzájom si pomáhať.      
 
     Veríme, že sme žiakom spríjemnili tento nev-
šedný deň zážitkovým učením a zábavnými formami 
tak urobili ďalší krôčik  k nadobudnutiu lásky ku 
knihám a prispeli aj týmto podujatím k rozvoju ich 
čitateľskej gramotnosti.  
 

Eva Kukoľová 
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Knihopotulky svetom v 8. A triede 

Svet rozprávok prvákov 

Tvorba Spišského slovníka siedmakmi 

Svet ľudových tradícií v 3. A triede 

Maľované čítanie s akrostichom  v 4. A triede 
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   Pasovačka malých Lipáčikov, prijatie do 
stavu Lipáčikov, alebo len jednoducho imatri-
kulácia prvákov. Takto rôzne možno nazvať 
deň „D“ pre našich prváčikov.  
   23. novembra ich naši hostia Šmolinka  
a Tatko Šmolko prijali do stavu Lipáčikov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a stali sa oficiálne prvákmi našej školy. Nebolo 
to veru ľahké. Predtým museli splniť kopec  
úloh, aby boli neskôr pasovaní za prváčikov. No, 
povedzme si, vcelku to zvládli tí naši kamaráti.  
Pozrieť sa na toľkú slávnosť prišli rodičia aj 

starí rodičia a všetci sa spolu tešili. Pozreli 
si krásny program, pochutnali si na maškr-
tách prinesených rodičmi a jujuj bolo vese-
lo... 
   Na konci si spoločne so Šmolinkou  
a Tatkom Šmolkom zatancovali a naplnili si 
brušká. Bola to opäť jedna krásna akcia 
spolu s rodičmi a starými rodičmi. Ďakuje-
me pani učiteľkám a pani vychovávateľkám 
za krásne pripravené popoludnie. 

 
 

Naši noví Lipáčikovia 
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Ešte trošku zapózovať so Šmolinkou a Tatkom 
Šmolkom 

   Upratali sme si všetko, čakáme ťa, 
milý dedko. Čakáme ťa Mikuláš, kedy sa 
k nám zatúlaš. Veríme, že v tvojej skrýši 
niečo dobré pre nás zvýši. Už sme všetci 
zvedaví, či sa tvoj koč zastaví. Pod 
okienkom z večera, ktosi ťuká - nazerá. 
Biela brada až po pás, jaj, veď je to 
Mikuláš.  

   Detským smiechom a očakávaním sa nieslo 
celé mikulášske dopoludnie. Mikuláš opäť ne-
sklamal, zavítal k nám na Lipku aj  
s anjelom a čertom. Najprv deti vyspovedal, 
museli spievať a recitovať, no potom  
s radosťou rozdával malé darčeky, aby tie 
detské očká vždy tak žiarili šťastím.  

 Vanesa Puškárová, 5. A 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdáva  
darčeky Lipáčikom  

Rozžiarené očká detí... 

Plnenie úloh pre prijatie za Lipáčikov 
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   „Nedovoľme byť otrokom svojich túžob, 
chráňme sa pred rizikom moderného sveta, 
ako sú drogy a rôzne závislosti. Nepod-
ľahnime násiliu a šikane, bráňme sa!“ 
 
   S takouto  výzvou sa žiaci 7. a 8. ročníka 
zúčastnili besedy pod vedením  npor. Ing. 
Miroslavy Podobenovej, zamestnankyne  MV 
SR- Okresného riaditeľstva PZ v SNV, 
a Mgr. Zuzany Plíhalovej, ktorá pracuje na 
Ústredí sociálnych vecí  a rodiny, pracovisko 
SNV, v rámci projektu Podpora ochrany detí 
pred násilím. 
   Beseda sa niesla v duchu ochrany ľudského 
života, ktorý má pre nás veľkú hodnotu 
a patrí mu obrovská pieta. Slová besedy sa 
stali výzvou, aby sme si náš krehký život ne-
dali nikým a ničím zničiť. 
Aj vďaka linke www.viacakonick.sk sa môžu 
žiaci zveriť  v tejto náročnej dobe ľuďom, 
ktorí im môžu pomôcť v ťažkých  životných 
situáciách. 
    O besede napísala aj žiačka 7. ročníka, 
Vanessa Bombarová: 
   „Najprv rozprávala pani policajtka. Popri 
rozprávaní nám ukazovala prezentáciu. Bese-
dovali sme o tom, aké typy závislostí existu-

jú, na čom všetkom môžeme byť závislí, na-
príklad: na drogách, alkohole alebo aj na po-
čítačových  hrách, to sa volá gemblerstvo. 
Pani policajtka nám rozprávala aj príhody zo 
skutočného života, kde boli v hlavnej úlohe 
ľudia, ktorí dokázali závislosť poraziť. Vy-
svetlila nám rozdiel medzi „triezvym“ člove-
kom a správaním človeka pod vplyvom neja-
kej drogy, ako napríklad omámené zmysly, 
spomalené reflexy a podobne.  
   Beseda ďalej pokračovala pútavým roz-
právaním  o Štátnej linke s názvom: 
www.viacakonick.sk. Jej hlavným cieľom je 
pomáhať deťom a poradiť s rôznymi problé-
mami, ktorým naša generácia musí čeliť. Lin-
ka je anonymná a všetko, čo tam povieme, 
ostane takým malým lekárskym tajomstvom. 
To považujem za veľké, pretože strach 
z prezradenia môže veľa detí odradiť od 
toho, aby sa s niekým dospelým poradili.  
   Bola to skvelá beseda a veľa som sa nauči-
la.“  
 

Tamara Uhrínová, 9. A  a Vanessa Bombarová, 7. B 

Beseda o závislostiach 
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   8. november bol pre piatakov 
veľký deň. Na školu prišli vzácni 
hostia. Navštívili nás hokejisti  
z HK Grotto Spišská Nová Ves.  

   Chalani zaujímavým rozprávaním 
priblížili piatakom život profesionál-
nych športovcov, odpovedali na zvedavé 
otázky. Náruživo diskutovali o športe, ale aj  
o osobnom živote.  

   Najväčším prekvapením bola pozvánka na 
blížiaci sa extraligový zápas v nedeľu proti 
HC Nitra, na ktorý žiaci dostali lístok. Veľmi 
si vážime, že si hráči našli čas nás navštíviť 
a naše poďakovanie patrí taktiež našej bý-
valej žiačke (momentálne marketingovej ma-
nažérke HK), Radke Pentákovej, ktorá celú 
akciu zabezpečila.  

   Možno aj medzi piatakmi sú budúce hoke-
jové hviezdy. To ukáže až čas.  

Autogramiáda hokejistov 

Martin Kubík, 7. B 

http://www.viacakonick.sk/
http://www.viacakonick.sk/
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    Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? 
Stále sa mi páčilo povolanie učiteľky a aj dvojmesač-
né prázdniny 
   Ak by ste sa mohli znovu rozhodnúť, stali by 
ste sa učiteľkou? 
Asi by som skúsila iné povolanie. Keďže život je zme-
na a treba skúsiť niečo iné. 
   Čo vás najviac rozosmialo na hodine?  
Niektoré výhovorky žiakov. 
   Aké je vaše životné krédo? 
Zbieraj skúsenosti a nie veci. Každý rok choď na 
miesto, kde si ešte nebol. 
 
Lenka Jakubeková 
   Ktorý predmet vyučujete? 
Nevyučujem žiaden predmet. Pracujem ako asistent 
a mojou náplňou je pomáhať žiakom, ktorí si vyžadu-
jú individuálny prístup v priebehu vyučovania najmä 
na hodine matematiky a slovenského jazyka. 
   Aký predmet ste mali v škole najradšej? 
Najradšej som mala telesnú výchovu, keďže som sa 
dlhodobo venovala atletike. 
   Čo rada robíte vo voľnom čase, vaše hobby? 
Nakoľko mám rodinu, tak veľa voľného času mi ne-
zostáva, ale ak ho mám, tak si zašportujem, pre-
chádzky do prírody, niečo si prečítam, rada niečo 
napečiem, venujem sa rodine, deťom. 
   Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? 
Moja mamka je učiteľkou, je to môj vzor. Povolanie 
učiteľky bol môj sen, ktorý sa mi naplnil. Od základ-
nej školy som vedela, že chcem študovať na pedago-
gickej škole a stať sa učiteľkou. Vždy som sa starala 
o deti a učila ich nové veci do života. 
   Ak by ste sa mohli znovu rozhodnúť, stali by 
ste sa učiteľkou? 
Áno.  
   Čo vás najviac rozosmialo na hodine?  
Kaď sa žiačke na hodine odlepili umelé nechty. 
   Aké je vaše životné krédo? 
Nikdy sa nevzdávaj a bojuj, nádej umiera posledná. 
 
Alica Jendričáková 
   Ktorý predmet vyučujete? 
Učím slovenský jazyk, etickú výchovu a techniku. 
   Aký predmet ste mali v škole  najradšej? 
Milovala som literatúru a telesnú výchovu. 
   Čo radi robíte vo voľnom čase,  vaše hobby? 
Rada háčkujem, trávim voľný čas s deťmi a čítam 
knihy.  
   Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? 
Práca s deťmi  ma veľmi baví.  
 Čo vás najviac rozosmialo na hodine?  
Žiak mi na otázku, aké literárne formy pozná, odpo-
vedal stroj a robot. 
   Aké je vaše životné krédo?  
Životné krédo nemám, ale je viac krásnych citátov, 
ktoré vystihujú, ako žiť a byť šťastný a spokojný: 
Staň sa tým, kým chceš byť, nie tým, koho chcú  
z teba urobiť ostatní. Všetci vieme tancovať, ak  
nájdeme hudbu, ktorú milujeme. 
 

Rodina Lipáčikov - učiteľov sa rozrástla 

   Kolektív učiteľov našej školy sa rozrástol, nakoľ-
ko  do kolektívu  pedagógov pribudli nové tváre.   
V krátkom interwiev vám ich predstavíme.   

 
Silvia Kožušková 
   Ktorý predmet vyučujete? 
Na tejto škole učím  na druhom stupni. Hlavný pred-
met, ktorý učím je slovenský jazyk a literatúra. 
   Aký predmet ste mali v škole  najradšej? 
Mojimi obľúbenými predmetmi boli hlavne slovenský 
jazyk a angličtina. 
   Čo rada robíte vo voľnom čase, vaše hobby? 
Vo voľnom čase rada čítam knihy. Mám veľmi rada pre-
chádzky v prírode. Viem a baví má hra na klavíri.  
   Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? 
K tomuto povolaniu ma viedli odmalička, takže bola to 
moja túžba. 
   Ak by ste sa mohli znovu rozhodnúť, stali by ste 
sa učiteľkou? 
Áno, určite. Od detstva, tak ako som spomínala, bol to 
môj sen. Som rada, že sa tento sen stal skutočnosťou. 
   Čo vás najviac rozosmialo na hodine?  
Najviac ma na hodinách rozosmievajú výhovorky žiakov. 
Väčšinou sú to také výhovorky,  ktorým ani sami neve-
ria. Každý deň sa na niečom so žiakmi zasmejem, takže 
som rada, že v triede je väčšinou dobrá nálada.   
   Aké je vaše životné krédo? 
    ,, Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s tebou odchádzali 
vždy trochu šťastnejší.“ 
 
Ivana Jasečková 
   Ktorý predmet vyučujete? 
Anglický jazyk. 
   Aký predmet ste mali v škole  najradšej? 
Telesnú výchovu a zemepis. 
   Čo rada robíte vo voľnom čase, vaše hobby? 
Literatúra, šport, turistika, cestovanie, ale aj leňoše-
nie. 
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Interwiev  

Zľava: Silvia Kožušková, Ivana Jasečková, Lenka 
Jakubeková, Alica Jendričáková, Linda Melikant, 
Diana  Tsilimigkas, Lenka Škovranová 
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Linda Melikant 
   Ktorý predmet vyučujete?  
Anglický jazyk a techniku. 
   Aký predmet ste mali v škole najradšej?  Nemči-
nu, angličtinu a biológiu. 
   Čo rada robíte vo voľnom čase, +vaše hobby?  
Prechádzky do prírody so psom a rodinou. 
   Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, stali by ste 
sa učiteľkou? 
Áno, pretože je to skvelá možnosť byť v kontakte 
s mladými ľuďmi.  
   Čo vás najviac rozosmialo na hodine?  
Vždy ma potešia usmiate a spokojné tváre žiakov. 
   Aké je vaše životné krédo?  
Buď tou zmenou, ktorú chceš vo svete vidieť. 
 
Diana Tsilimigkas 
   Ktorý predmet vyučujete? 
Nevyučujem žiaden konkrétny predmet. Som asistent-
kou, a teda pomáham deťom najmä na predmetoch ma-
tematika, slovenčina a anglický jazyk.  
   Aký predmet ste mali v škole  najradšej? 
Najradšej som mala telesnú výchovu.  
   Čo rada robíte vo voľnom čase, vaše hobby? 
Vo svojom voľnom čase sa hlavne starám o moju dcér-
ku, ktorá bude mať o chvíľu 2 roky. Okrem toho ešte 
študujem na vysokej škole, takže sa doma veľa učím. 
Ak mi ostane chvíľa voľného času, tak si rada zašpor-
tujem (volejbal, cvičenie, tenis) alebo len tak oddychu-
jem pri večernom filme s manželom.   
   Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? 
Už odmalička som inklinovala ku tomuto povolaniu. Vždy 
ma bavila práca s deťmi a rada vysvetľujem učivo.  
   Ak by ste sa mohli znovu rozhodnúť, stali by ste 
sa učiteľkou? 
Áno, určite. Svoje rozhodnutie by som nemenila.  
   Čo vás najviac rozosmialo na hodine? 
Ešte síce nemám veľa vyučovacích hodín za sebou, 
a tak nemám veľa skúseností. Ale mám jednu milú ús-
mevnú príhodu. Raz prišla jedna žiačka z 2.B za pani 
učiteľkou ku katedre na začiatku hodiny.  
Všetci sme čakali, že sa prišla ospravedlniť, že si niečo 
zabudla. Dievčatko povedalo pani učiteľke len jednodu-
ché „Ľúbim ťa“ a vyčarilo úsmev na tvári všetkých 
v triede.  
   Aké je vaše životné krédo? 
Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.  
 
Lenka Škovránová 
   Ktorý predmet vyučujete? 
RŠF- rozvoj špecifických funkcií. Poskytujem individu-
álnu intervenciu deťom so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami).  
   Aký predmet ste mali v škole  najradšej? 
Dejepis, literatúru a telesnú výchovu. 
   Čo rada robíte vo voľnom čase, vaše hobby? 
Rada trávim čas s rodinou a priateľmi. Oddychujem, 
cvičím, čítam a venujem sa domácim zvieratám. 
   Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou? 
Myslím si, že ma k tomu doviedol môj záujem  
o problematiku v oblasti porúch učenia a pod. Keďže sa 
venujem reedukácii a intervencii narušených čiastko-
vých funkcií, nevykonávam až tak typickú prácu učite-
ľa. Patrím skôr ku odborným zamestnancom ako sú na-

príklad - logopéd, somatopéd, psychológ a i. 
   Ak by ste sa mohli znovu rozhodnúť, stali by 
ste sa učiteľkou? 
Áno.  
   Čo vás najviac rozosmialo na hodine?  
Keď sa žiačke na hodine pri písaní odlepili umelé 
nechty.  
   Aké je vaše životné krédo? 
Všetko je tak, ako má byť, nijak inak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikola Solárová 
   Ktorý predmet vyučujete?  
Nevyučujem konkrétny predmet, ale som vychováva-
teľka v školskom klube detí. 
   Aký predmet ste mali v škole najradšej?  
Medzi môj najobľúbenejší predmet na základnej ško-
le patril slovenský jazyk, neskôr na strednej  
a vysokej škole sa k nemu pridala pedagogika  
a psychológia. 
   Čo rada robíte vo voľnom čase, vaše hobby?  
Medzi moje najväčšie hobby patrí príroda a turistika, 
kde si dokážem oddýchnuť a vypnúť pri všetkom zho-
ne, ktorý zažívame počas týždňa a milujem futbal, 
robila som 5 rokov rozhodkyňu vo futbale.  
   Ak by ste sa mohli znova rozhodnúť, stali by 
ste sa učiteľkou? 
Určite áno, zatiaľ som svoje rozhodnutie stať sa vy-
chovávateľkou neoľutovala a dúfam, že sa to ani ne-
stane, svoju prácu milujem a robím ju s láskou. 
   Čo vás najviac rozosmialo na hodine?  
V školskom klube ma najviac rozosmialo, keď prváci 
uvideli prvý novembrový sneh a začali sa z neho 
úprimne tešiť a smiať, bolo zábavné ich pozorovať, 
určite ma týmto rozosmiali.  
   Aké je vaše životné krédo?  
Mám viacero životných kréd, ktoré ma posúvajú 
vpred, ale medzi moje najobľúbenejšie patrí od Mar-
ka Twaina ,,Daj každému dňu šancu, aby sa stal naj-
krajším dňom Tvojho života." 
 
 

Tamara Uhrínová, 9. A 

Rodina Lipáčikov - učiteľov sa rozrástla 
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Interwiev  

Nikola Solárová  sa nezúčastnila spoloč-
ného fotenia 
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   Každoročne sa žiaci našej školy zapá-
jajú do zberu starých mobilov, ktorý or-
ganizuje spoločnosť Orange. Táto spo-
ločnosť  organizuje zber mobilov už od 
roku 2005  a aktívne spolupracuje s Re-
cyklohrami, ktoré zbierajú rôzny elek-
troodpad.   

     Spoločnosť Recyklohry sa 
aktívne podieľa na zbere elek-
troodpadu, aby tento odpad ne-
končil na skládkach, nakoľko je 
v ňom veľmi veľa cenných suro-
vín a vzácnych kovov. 

Na škole sme v tomto roku vy-
zbierali 241 mobilov, pričom sa 
do zberu zapojilo 23 žiakov. Me-
dzi  najlepších zberačov patria: 

Natália Černická z 1. C,  ktorá priniesla 
138 mobilov. Ema Kaščáková zo 4. A, pri-
niesla 40 mobilov. Natália Blaščáková z 
1.C a Ema Krokkerová z 2. A priniesli 8 
mobilov.   

    

   Čakáme na vyhodnotenie zo 
strany organizátora, no už te-
raz môžeme povedať, že na 
škole máme nadšencov, ktorí 
nielen radi súťažia, ale aj 
chránia prírodu a životné pro-
stredie pre našich nástupcov. 

  

Alena Greňová,  
koordinátor zberových aktivít na škole 

Zber mobilov 
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Envirookienko 

Zber gaštanov 

   Jeseň je nerozlučne spätá s dozrie-
vaním a zberom gaštanov. Deti sa z 
nich tešia a vyrábajú rôzne postavičky, 
a žiaci škôl ich už tradične zbierajú, a 
zapájajú sa tak do zberu gaštanov pre 
firmu Callendula, ktorá ich od škôl kaž-
doročne odkupuje.  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aj  žiaci našej školy sa opäť do zberu 

zapojili a spoločne sme nazbierali 1110 kg 
gaštanov.  

     V poradí tried sú najlepší zberači  
v týchto triedach: 

   1. miesto: 2. B – 237,25 kg (8 zberačov) 
   2. miesto: 4. B – 176,5 kg (7 zberačov) 
   3. miesto: 5. B – 150,40 kg (4 zberači) 
   4. miesto: 8. B – 117,20 kg (2 zberači)
Ostatné triedy nazbierali pod 100 kg.  
 
      A čo sa týka jednotlivcov, tak aj tu  má-
me takých, čo vynikli: 

1. miesto: Martin Korfant, 2. B – 157,7kg 
2. miesto: Diana Macková, 5. B – 119,4 kg 
3. miesto: Jakub Hoang, 8. B – 114 kg 
4. miesto: Viktória Kyselová, 4. B – 76,4kg 
5. miesto: Lucia Moskalová, 1. C – 48,2 kg 
6. miesto: Nela Farkaš , 2. B - 47,2 kg 
7. miesto: Nina Kováčová, 4. B – 43,4 kg 
8. miesto: Richard Kucko, 1. C – 39,8 kg 
9. miesto: Zuzana Takáčová, 7. B – 39,3 kg 
10. miesto: Patrik Bombara, 5. B – 35,8 kg 

     Na všetkých, ktorí sa do zberu zapojili, 
čakajú malé drobnosti.  

     Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí po-
máhajú svojim deťom priniesť do školy tašky 
a vrecia s gaštanmi. 

Michael Oliver Farkašovský, 9. A  

Pomoc deviatakov pri odvoze gaštanov 
je vždy potrebná 
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   Tak hlasno, ako sa život zrodí na tento 
svet, tak tak ticho duša človeka odíde. 
Ticho, nebadane, pomaly a odrazu jej tu 
niet.  

 
   Na konci školského roka sme sa lúčili nie-
len so školským rokom, ktorý bol plný zvra-
tov, radosti aj smútku, ale lúčili sme sa aj  
s našou  drahou kolegyňou, priateľkou, pani 

učiteľkou Valériou Krišandovou.  
   

Stáli sme na školskom dvore a po lícach nám 
tiekli slzy. Nie neboli to slzy radosti, že je 
školský rok za nami, ale slzy smútku. Deti 
spievali o motýliku, a tak ako motýľ aj jej 
duša sa vznášala v povetrí medzi nami. Tí, 

ktorí ste ju poznali, určite viete, o čom  ho-
vorím.  
   Bola to pani učiteľka s veľkým „P“. Keby 
mohla, určite by, tam na školskom dvore 
stála s nami a svojim hlasom by rozosmievala 

všetkých.  
   Svojimi radami vždy usmerňovala naše ru-
ky, aby písali gramaticky správne texty  
v našom časopise, v mestskom Informátore 
a iných médiách, ktorým robila korektúru 

pred uverejnením. Bola to slovenčinárka te-
lom i dušou. Písaním textov žila a pravopis 
slovenského jazyka dodržiavala na každom 
kroku. Bola milá, plná pochopenia, stále bola 
nápomocná, ak niekto požiadal o pomoc. Ni-

kdy neodmietla podať pomocnú ruku. Milovala 
tanec, hudbu, prácu v záhrade. Veľa času ve-
novala samovzdelávaniu, príprave zaujímavých 
hier pre žiakov. Jej hodina slovenského a rus-

kého jazyka bola plná aktivít, hier, zábavy. 
Rada sa smiala, telefonovala, rozprávala. Bola 
hlboko veriaca.  
 
   Viac ako rok bojovala so zákernou chorobou, 

aj keď tak strašne chcela žiť. No choroba 
bola silnejšia. Ostala po nej dcéra Lenka, kto-
rá študuje vo Veľkej Británii, a tak ako jej 
mamka, aj ona miluje nielen slovenčinu, ale aj 
cudzie jazyky.  

 
   Valika, bola človek s veľkým srdcom, kto-
rý len ťažko znášal  neprávosť a krivdu. Člo-
vek, ktorý vždy rád pomohol a podal pomocnú 
ruku. 

 
   Zachovajme si ju tak vo svojich srdciach, 
ako si ju pamätáme, veselú, „ukecanú“ a plnú 
života.  
   Odišla si len pár dní pred dovŕšením svojich 

okrúhlych 50. narodenín a mnohí sme Ti ne-
stihli ani podať ruku a popriať všetko najlep-
šie. Mnohí sme už chystali darček pre Teba, 
no nestihli sme Ti ho odovzdať, Valika.  Teraz 
sa s Tebou môžeme spojiť už len modlitbou, 

alebo Ti  zapálime sviečku a ticho, vo svojom 
vnútri na Teba s láskou budeme spomínať.  
 
   Budeš nám chýbať, 
ako priateľ, človek, 

kolegyňa, mama aj 
ako redaktorka a ko-
rektorka Lipkovín. 
 
 

Valika,  
 odpočívaj v pokoji... 

 
 
 

Alena Greňová 

Tichá spomienka 
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Spomíname 
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 KATEGÓRIA KADET: 
Mathias Rafael Petruška - percentil 91,65 
Salome Bočkayová - percentil 90,02 
Jakub Hoang - percentil 90,02 
Dominik Antoš - percentil 67,98 
Natália Čurillová - percentil 65,05 
   Aby žiaci súťaž zvládli, pripravujú sa na 
to počas celého školského roka na hodi-
nách informatiky pod vedením pani učite-
liek. Na hodinách sa učia nielen pracovať  

s počítačom využívajúc rôzne 
programy, ale pracujú aj 
s kombinatorikou, postupnosťa-
mi a pri programovaní využívajú 
logické myslenie. 

 
   Táto súťaž si získala u žiakov veľkú ob-
ľubu, nakoľko sa netreba pri príprave na 
ňu učiť  a získavať siahodlhé vedomosti, 
ale stačí využiť vedomosti a zručnosti  
z informatiky, matematiky, sedliacky ro-
zum a logické myslenie.  

 
Tamara Uhrínová, 9.A 

iBobor 2022/2023 
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Školské kolo Geografickej olympiády 

Chválime sa 

Po 16.-krát sa aj naši žiaci zapojili 
do celoslovenskej informatickej súťaže 
iBobor, v ktorej nejde o vedomosti, ale 
o logické postupy a logické  myslenie.  
 
   V mesiaci november prebehlo on-line kolo, 
ktorého sa tento rok z našej školy zúčastnilo 
120 žiakov. Z celkového počtu riešiteľov bo-
lo  21 žiakov úspešných riešiteľov.Tento 
rok nikto nebol 100%.  
 
   Úspešní riešitelia: 
KATEGÓRIA DROBEC: 
Natália Živčáková  - percentil 
99,01 
Sabina Strache - percentil 87,65 
Diana Herichová - percentil 82,64 
 
KATEGÓRIA BOBRÍK: 
Juraj Kocúr - percentil 95,65 
Aneta Šargová - percentil 91,37 
Dárius Kyseľ - percentil 87,6 
 
KATEGÓRIA BENJAMÍN: 
Maniaková Viktória - percentil 88,57 

     Poznávanie sveta, práca s mapou, 
zisťovanie zaujímavostí o našej Zemi  
a objavovanie Zeme, to všetko bolo ná-
plňou školského kola Geografickej olym-
piády.  
 
     Z našej školy v novembri súťa-
žilo v geografickej olympiáde spolu 
26 žiakov, pričom 24 z nich boli 
úspešní riešitelia.  
     V kategórii G, žiaci piateho 
ročníka, súťažilo spolu 8 žiakov, pričom 
všetci boli úspešní riešitelia.  

1. miesto: Matúš Varga, 5. B 
2. miesto: Daniel Varga, 5. B 
3. miesto: Stella Strache, 5. A 

     Ostatní úspešní riešitelia:  
Natália Nebusová, 5. A; Daniel Šmelko, 5. 
B; Simon Varga, 5. B; Emma Petáková, 5. A; 
Nina Školníková, 5. A; 
     V kategórii F,  žiaci šiesteho a siedme-
ho ročníka, súťažilo 9 žiakov, pričom 7 
z nich boli úspešní riešitelia. 
     1. miesto: Martin Bryndza 6. B 

2. miesto: Elena Rabatinová, 6. B 
3. miesto: Samuel Farkaš, 7. A 

     Ostatní úspešní riešitelia:  
Adam Čurilla, 6. B; Šimon Korfant, 7. A; 
Adam Filip, 7. A; Vlastimil Horný, 6. B; 

     V kategórii E, žiaci ôsmeho  
a deviateho ročníka, súťažilo spolu 
9 žiakov, pričom všetci boli úspešní 
riešitelia. 
1. miesto: Daniel Kukura, 9.A 
2. miesto Jakub Hoang, 8. B 

3. miesto: Jakub Rabatin, 9. A 
     Úspešní riešitelia:  
Matúš Bocsik, 8. B;  Salome Bočkayová, 8. B;  
Alex Ondrejka, 8.B; Lukáš Tomaščík, 8. B; 
Tamara Uhrínová, 9. A; Lenka Petáková, 8. 
B. 
 
     Všetkým súťažiacim ďakujeme a držíme 
im palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoč-
ní 17. februára 2023.  
 

Adam Filip, 7. A 
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   Technické vedomosti a manuálne zruč-
nosti si každoročne  naši žiaci precvičujú 
na technickej olympiáde. Aj v tomto roku 
sa v októbri zapojili žiaci našej školy do 
on-line školského kola.   

V kategórii A -  žiaci 8. a 9. ročníka - súťaži-
lo spolu 7 žiakov, pričom 4 boli úspešní rieši-
telia. 

1. miesto: Mathias Rafael Pet-
ruška, 8. A 
2. miesto: Alex Hatala, 9. A 
3. miesto: Tamara Uhrínová, 9. 
A s rovnakým počtom bodov ako 
Alex, no rozhodol čas, za ktorý 
test vypracovali. Na okresnom 
kole nás reprezentovala Tama-
ra, nakoľko Alex sa v tom čase 
zúčastnil okresného kola vo 
florbale. Ďalším úspešným rieši-
teľom bol Daniel Kukura z 9. A. 

V kategórii B – žiaci 5. až 7. 
ročníka - súťažilo 12 žiakov,  6 
boli úspešní riešitelia. Na pr-
vých priečkach sa umiestnili: 

1. miesto: Šimon  Korfant, 7. A 
2. miesto: Kristína Vincentyo-
vá, 6. A 

3. miesto: Tomáš Gonda, 6. A 
Ďalší úspešní riešitelia: Samuel Farkaš, 
7.A; Vlastimil Horný, 6.B; Vivian Duračin-
ská, 5.A. 

   Do okresného kola postupujú v kategórii 
A prví dvaja – ako dvojčlenné družstvo 
a v kategórii B len z prvého miesta. Blahože-

láme a držíme palce. 

Filip Adam, 7. A 

Školské kolo Technickej olympiády 
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Chválime sa  

Okresné kolo Technickej olympiády 

Zľava: Tamara Uhrínová, Mathias 
Rafael Petruška, Alex Hatala 

Zľava: Tomáš Gonda, Šimon 
Korfant, Kristína Vincentyová 

     24. novembra sa uskutočnilo okres-
né kolo Technickej olympiády. Súťažilo 
sa v dvoch kategóriách. Našu školu sme 
úspešne reprezentovali v 
oboch.  

    V kategórii mladších žiakov 
nás zastupoval Šimon 
Korfant, žiak 7. A triedy.  
V konkurencii 7 škôl, sa 
umiestnil na krásnom 3. mies-
te a bol úspešný riešiteľ 
olympiády. Od druhého miesta 
ho delilo 8 a od prvého miesta 
až 22 bodov.  

   V kategórii starších žiakov, ktorí súťa-
žili ako dvojčlenné družstvo nás krásne 
reprezentovali žiaci Mathias Rafael Pet-
ruška, žiak 8.A triedy a Tamara Uhrínová, 

žiačka 9. A triedy. Ich body sa v teoretic-
kej časti spočítali a v praktickej časti 
spoločne vyrábali jeden výrobok. Pri vý-

robku sa hodnotil spôsob 
zhotovenia, postupy, roz-
mery a aj funkčnosť vý-
robku.  Obaja boli úspeš-
nými riešiteľmi. Od dru-
hého miesta ich delil len 1 
bod a od prvého miesta 
len 5 bodov. Spolu sa te-
da umiestnili na krásnom 
3. mieste. Konkurenciou 
bolo osem škôl, no aj tak 
to naši žiaci zvládli.  

Tešíme sa z ich úspechu.  
Kristína Vincentyová, 6. A 
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   Vo Ferčekovciach sa opäť po dvoch ro-
koch behalo. Športový klub Ferčekovce, 
CVČ Adam a mesto Spišská Nová Ves 
opäť vyzvali záujemcov k pohybu. 

   17.novembra sa aj naši žiaci zúčastnili be-
hu "Ferčekovská desiatka", pričom vo všet-
kých troch kategóriách, do ktorých boli pri-
hlásení, obsadili prvé miesta. 
 
Kategória 2011-2012: 
1. miesto: Ondrej Mačutek 
3. miesto: Adam Čurilla 
4. miesto: Patrik Bigoš 
 
Kategória 2009-2010: 
1. miesto: Matúš Lipovský 
2. miesto: Matúš Bocsik 
3. miesto: Dominic Forgáč 
 
Kategória 2007-2008: 
1. miesto: Ján Gajan  
4. miesto: Silvester Schwartz 
6. miesto: Dávid Strok 

Ferčekovská desiatka 
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Majstrovský titul u nás 

Chválime sa 

Tamara Uhrínová, 9. A 

   Florbal sa opäť vzmáha a naši chlapci 
sú majstri okresu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     9. novembra sa konali okresné majstrov-
stvá vo florbale žiakov, kde naši žiaci pod 
vedením pána učiteľa Jána Prokopiča vybo-
jovali krásne 1. miesto.  
   Vo veľkej konkurencii škôl z nášho okre-
su tak dokázali prejsť celým turnajom bez 

zaváhania a zaslúžene získali titul  - majster 
okresu.  

  Na krajskom kole 24. novembra v Športo-
vej hale v Spišskej Novej Vsi sa im už tak 
nedarilo, no stále bojovali. Veríme, že na bu-
dúci rok svoj titul znova vybojujú späť.  

 Adam Filip, 7. A 

Naši žiaci na stupňoch víťazov. 

Zľava: Močiliak, Rabatin, Hatala, pán riaditeľ Kurilla, 
pán učiteľ Prokopič,  Ferenčík, Gonda; spodný rad: 
Pecha, Antoš, Stoličný, Prokein, Gabčo 

Naši majstri okresu 
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Ovládaš azbuku? 

Krížovka  
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Osmesmerovka 

Ruské jazykové okienko 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

Stranu pripravili žiaci ôsmeho ročníka  
na hodinách ruského jazyka Správne odpovede nájdeš na zadnej strane Lipkovín. 

 

Doplňte do krížovky po rusky. 

1. otec 

2. tenis 

3. zošit 

4. žiak 

5. mama 

6. Sveta 

7. Lena 

8. ceruzka 

Tajnička __ __ __ __ __ __ __ __, preklad  

po slovensky __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

V osemsmerovke nájdi  
a vyškrtaj osem členov rodiny 

Doplň chýbajúce písmená azbuky 

 

А Б __ Г __ Е Ё  __ З И __ К Л __ Н О П __ С Т У __ Х Ц __ Ш __ Ъ __ Ь Э __ Я 

Príslovie pripomína, že dobro alebo zlo, 
ktoré niekto spáchal, sa časom vráti.  

K ľuďom sa musíme správať tak,  
ako chceme,  

aby sa oni správali k nám. 

     Зайчик мой 

 

Один, два, три, четыре, пять, 
Вышел зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает, 
Прямо в зайчика стреляет. 
Пиф – паф! Ой-ой-ой! 
Убегает зайчик мой. 

Básnička  

Zajačik môj 

 

[Adin, dva, tri, četýrje, pjať, ] 
[vyšel zajčik paguljať. ] 
[Vdrug achótnik vyběgájet, ] 
[prjámo v zajčika striljájet. ] 
[pif – paf! Oj-oj-oj! ] 
[Uběgájet zajčik moj. 
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1. jablko 

2. dáždnik 

3. veža 

4. džús 

5. mama 

6. orechy 

 

Tajnička: 

__ __ __ __ __ __  

Tajničky 

Gramatická úloha 
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Michael Oliver Farkašovský, 9. A 

Anglické jazykové okienko 

    Úloha je zameraná na precvičenie budúcich časov,(vyber si správnu možnosť pred, alebo 
za lomítkom). 
 
A. Pete and Jackie will get / are getting married next year on 15 June. 

B. I think I’ll / ’m going to probably pass my exams this summer. 

C. She won’t play / isn’t playing tennis with Ashley tonight. 

D. I’ll meet / ’m meeting Fiona in half an hour. Do you want to come? 

E. I don’t think I’ll / ’m going to ever win the lottery. 

F. When we leave school, we’ll / ’re going to  have a big party with lots of people, mu-

sic and dancing. 

Správne odpovede nájdeš na poslednej strane časopisu. 

 1         

 2         

 3         

4          

 5         

 6         

  1        

 2         

3          

  4        

 5         

 6         

Správne doplň anglické slová do tajničiek.  

1. pozor 

2. figa 

3. banán 

4. strom 

5. hruška 

6. pomaranč 

Tajnička: 

__ __ __ __ __ __ 
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Prehadzovačka 
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Tajnička 

Jazykové okienko Nemecké jazykové okienko 

    Poprehadzované písmená. Z písmen zlož slovo a potom ho priraď k obrázku.   

 

der UAREMR       die ÄERVUERFIKN            der LNERKLE          der XTAFHERRIA    

     ___________     ______________            __________          ______________ 

 

 

 

der TAZR           

________ der  REHLER  

               _________  

           

 

 

    

   _____________            _________        ____________      __________________ 

die KERESIRNTÄ    die IKHCNӧ        der  PLIOZSTI     der UEEWFHRENAMNR 
Lenka Petáková, 8.B                    

    Správne doplň slová po nemecky a dozvieš sa tajničku. 

Michael Oliver Farkašovský, 9. A Správne odpovede nájdeš na zadnej strane Lipkovín. 

1. svetlosť farby 

2. žltá  

3. oranžová  

4. modrá  

5. ružová 

6. červená  

Tajnička: __ __ __ __ __ __ 

Po slovensky: __ __ __ __ __   1          

 2             

 3             

  4           

5              

6             

Viete, že... 

... Rovnodennosťou (aequinoctium) sa nazýva okamih, keď rovina 
zemského rovníka prechádza geometrickým stredom slnečného 

disku. Slnečné lúče teda dopadajú kolmo na zemský povrch. 
Pozorovateľ stojaci na rovníku vidí v takýto deň na poludnie slnko 

priamo nad sebou v nadhlavníku. Počas jesennej rovnodennosti 
(podobne ako aj jarnej) je na hociktorom mieste na zemeguli deň 

rovnako dlhý ako noc - trvá približne 12 hodín? 
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Tajnička  

Omaľovánka 
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Pohodárium 

Vanesa Puškárová, 5. A,  

kreslila v programe  ibisPaint X 

1. Predmet v škole, kde sa učí o 

histórii 

2. Sopka v Taliansku 

3. Hlavne mesto Dánska 

4. Najväčšia hviezda 

5. Priezvisko slovenského olym-

pijského víťaza v rýchlej chô-

dzi 

6. Geometrický útvar 

7. Ohybný slovný druh, ktorým 

vyjadrujeme činnosť 

8. Oslavuje meniny 11.11. 

9. Pevnina zo všetkých strán 

obklopená vodou 

10. Chemický vzorec H2O 

Doplň tajničku  

__   __   __        __   __   __   __  __  __  __   

pripadá na 20. október a oslavuje sa od roku 1972.  Šimon Korfant, 7. B 

    1.           

   2.            

3.               

               

    4.           

    5.           

   6.            

  7.             

    8.           

9.               

    10.           

Viete, že... 

... Slovensko patrí medzi 
najlesnatejšie krajiny Európy, 

pýši sa až 41-% 
zalesnenosťou? 

Viete, že... 
... Najstarší strom Slovenska 

rastie v centre dedinky 
Dubinné v okrese Bardejov, je 

to dub vysoký 25 metrov, 
hovorí sa mu matuzalem a má 

850 rokov? 
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„Dežo, chodil si do školy?”                                                                                    
„Chodil, ale prepadol som.” 
„Takže si sa zle učil.” 
„Aj to, ale som prepadol učiteľku...” 

 

Učiteľ skúša žiaka: 
„Koľko litrov má jeden barrel?“ 
Žiak porozmýšľa a odpovie: 
„Toľko, koľko sa doň vmestí!“ 

 

Na hodine chémie učiteľ položí otázku: 
„Čo sa vyparuje rýchlejšie než voda?“ 
„Peniaze“,  hlási sa Janko, „sú to peniaze!“ 

 

Žiačik sa sťažuje rodičom: 
„Ako mám veriť môjmu učiteľovi, keď tvrdí, 
že hodina má 45 minút!“ 

Hádanky 

Najväčšia haluz 
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Pohodárium Pohodárium 

Biely ako cukor, mäkký ako vata, 
ak si nedáš lyže, nohy sa ti stratia. 
Čo je to?  

 

Deti má vždy rád, chodia sa naň 
hrať.  
Kto však pyšne chodí, toho z nôh 
hneď zhodí.  
Čo je to?  

 

Nechce štetce, nechce farby,  
vlastným dychom robí maľby.  
Divia sa mu výtvarníci:  
Majster - a spí na ulici.  
Čo je to?  

 

Letia, letia hviezdy biele,  
ako z čipiek tkané celé.  
Plno ich je na stráni.  
Chytíš - voda na dlani.  
Čo je to?  

Čo povedal strom jeseni?  
Prosím, nechaj ma na pokoji! 

 

Čo dostaneš, keď ti vypadne tekvica? 
Squash! 

 

Santa Claus hovorí vo svojej dielni 
škriatkovi: 
- Koľko máme hračiek? 
- Žiadne! 
- A počítal si ich vôbec? 
- Áno, dva krát. 

 

„Vonku je taká kosa, že si asi dám nanuk 
na zahriatie,“ 
hovorí Snehuliak. 

Michael Oliver Farkašovský, 9. A 

Dve farebné drievka mám,  
na nohy ich zakladám. 
Palice si do rúk vezmem,  
už sa dolu kopcom veziem.  
Čo je to?       

 

Keď je prašná cesta,  
nepohnú sa z miesta.  
A keď sa ľad zatrblieta,  
každá ako strela lieta.  
Čo je to?  

 

Pohodlne sadnem na ne,  
čakám, čo sa teraz stane.  
Potlačí ma trošku mama,  
po snehu už fičím sama.  
Čo je to?  

 

Postavil som biely dom,  
chcel som prosím bývať v ňom.  
Nemá teplo, nemá nehu,  
spravil som ho z kopy snehu. 
Čo je to?  

Ľad 
 

Iglu 
 

Lyže 
 

Sneh 
 

Mráz 
 

Sánky 
 

Korčule 
 

Snehové 
vločky 

Spracovala Sabína Bosáková, 5. A 

zo stránky: https://www.ms.obecmarhan.sk/Dokumenty/Edukacne%20listy/2021/zimne%20hadanky.pdf 
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1. Meno manželky Shreka? 

A. Hermióna 
B. Uršuľa 
C. Fióna 

2. Aká bola hlavná myšlienka rozprávky 
o Matilde? 

A. Nechcela čítať knihy. Považovala to za 
zbytočné.  
B. Rada čítala knihy. Bola veľmi šikovná 
a múdra na svoj vek.  
C. Mala výborného otca, ktorý ju podporoval 
vtom, aby chodila do knižnice. 

3. Koľko bolo trpaslíkov v rozprávke 
o Snehulienke: 

A. 3 
B. 12 
C. 7 

4. Akej farby je Spongebob 
SquarePants? 

A. Žltý 
B. Ružový 
C. Čierny 

5. Koľko psíkov vystupuje v rozprávke 
Labková patrola? 

A.7 
B. 8 
C. 5 

6. Kto je to Ferdinand? 

A. Tuleň 
B. Býk 
C. Kôň 

7. Ako sa volá sestra Elzy? 

A. Mária 
B. Anna 
C. Simona 

8. Rozprávka, v ktorej vystupujú modrí 
hrdinovia. Ich nepriateľ je Gargamel. 

A. Šmolkovia 
B. Trpaslíkovia  
C. Modrí hrdinovia a Gargamel 

 

 

 

 

 

 

9. Z ktorej krajiny pochádza rozpráv-
ka Máša a medveď? 

A. Nemecko 
B. Anglicko 
C. Rusko 

10. V ktorej možnosti sú uvedené len 
rozprávky z obdobia Vianoc a zimy? 

A. Labková patrola, Matilda, Pyšná pri-
ncezná 
B. Mrázik, Tri oriešky pre Popolušku, Pe-
rinbaba 
C. Sám doma, Neberte nám princeznú, 
Zakliaty dom 

11. Kto vedel v zimnej rozprávke hrať 
na píšťalku? 

A. Alžbetka- Perinbaba 
B. Mrázik- Marfa 
C. Sám doma- Kevin 

12. Mala princezná so zlatou hviezdou 
na čele myší kožúšok? 

A. Áno 
B. Nie 

13. Čo je to rozprávka? 

A. Je krátky prozaický, zriedka-
vo veršovaný útvar, spravidla vymyslený 
príbeh, ktorý má za cieľ poučenie a poba-
venie čitateľov alebo poslucháčov. 
B. Je dlhý poetický útvar, ktorý má za 
úlohu vystrašiť čitateľa, poslucháča. Je 
určená len pre dospelých. 
C. Je krátky prozaický útvar. Hlavnou té-
mou je láska k vlasti. 

14. Je pravda, že rozprávky delíme na 
ľudové a umelé? 

A. Nie 
B. Áno 

15. Ako sa volala rozprávka 
o medovníkovej chalúpke? 

A. Červená Čiapočka 
B. Janko a Marienka 
C. Škaredé káčatko 

16. Ktoré mená sú mená spisovateľov? 

A. Pavol Dobšinský, Božena Nemcová 
B. Isaac Newton, Samo Chalupka 
C. Albert Einstein, Galileo Galilei 
 

 
Tamara Uhrínová, 9. A 

Z rozprávky do rozprávky - kvíz 
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Pohodárium 

Viete, že... 

...Kvôli úsporným opatreniam boli jablká v Mrázikovi 
nahradené cibuľou. Tú jedla aj Marfa v slávnej scéne, 

v ktorej čaká pod smrekom na Mrázika. Z tohto 
dôvodu boli niektoré jedlá, ako napríklad pečené 
prasa, natreté petrolejom, aby ich herci počas 

natáčania nezjedli? 
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Osemsmerovka 
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Pohodárium 

VEVERIČKA 

DÁŽĎOVKA 

KOMPÓTY 

GAŠTANY 

KOSAČKA 

JABĹČNIK 

STAROBA 

HUBAČKA 

MEDVEĎ 

DUŠIČKY 

ORECHY 

PAROHY 

ŠARKAN 

TEKVICA 

E L I S T Y T Ó P M O K J A V O R D 

D S J T E K V I C A D Á Ž Ď O V K A 

U T E A Y E K I R Ú F G A Š T A N Y 

L R L R B P N M O K R O Ň Í P K Š K 

A O E O U L A S T O V I Č K A Č I Č 

Ž M Ň B H O K O Č Í J T A Y Č A Š I 

O H M A V D R O E J A B Ň E P B K Š 

O R E C H Y A E S Z B H R Í B U A U 

J A D H R U Š K A A Ĺ P A R O H Y D 

E B V P V E V E R I Č K A M L Á K Y 

D L E S E Č J N S R N A K Á M I L S 

Ľ E Ď D U B E O S T I I S M R E K . 

A B U K D Á Ž D N I K A K Č E I V S 

SVIEČKA 

HRUŠKA 

DÁŽDNIK 

HRABLE 

ŽAĽUDE 

MOKRO 

SLIMÁK 

JABLKO 

SMREK 

STROM 

MLÁKY 

JAVOR 

PLODY 

JELEŇ 

JEDĽA  ŠIŠKA  FÚRIK  ŠÍPKY  SRNA  HUBY  LISTY  HRÍB  BUK  DUB  PEŇ  LES  JEŽ 

V tajničke sa dozvieš, že 30. november je  

_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .                     Kristína Vincentyová, 6. A 

Redakčná rada na záver Na záver 

Šéfredaktorka:  Tamara Uhrínová, 9. A 

Redaktori: Michael Oliver Farkašovský, 9.A; Adam Filip, 7. A; 
Martin Kubík, 7. B; Šimon Korfant, 7. B;  Martin Kubík, 7. B;  Kris-
tína Vincentyová, 6. A; Vanesa Puškárová, 5. A; Natália Nebusová, 
5. A;  Sabína Bosáková, 5. A. 

   Externí dopisovatelia  sú žiaci našej školy, ktorí sa stali pri-
spievateľmi do tohto čísla a ich mená sú uvedené pod jednotlivými 
príspevkami.  

     V tomto čísle boli prispievateľmi aj pedagógovia našej školy. 

Zodpovedná:   PaedDr. Alena Greňová 

Korektúra:   Mgr. Erika Petáková 

Uzávierka čísla:    12.12.2022 

Svoje nápady nám aj naďalej  
môžete posielať na email: 
a.grenova@zslipovasnv.sk 

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

stránke školy 
 https://wwwlipovasnv.sk 

Odpovede kvízu „Z rozprávky do rozprávky“ 1.C, 2. B, 3. C, 4. A, 5. A, 6.B, 7. B, 8. A, 9. C, 10. B, 11. A, 12.A, 13. A, 14. B, 15. B, 16. A 

   Riešenie nemeckého jazykového okienka 

der Arzt (lekár), die Kӧ chin (kuchárka), der Lehrer (učiteľ), der Taxi-

fahrer (taxikár), der Kellner (čašník), der Polizist (policajt), die Ver-

käuferin (predavačka), der Maurer (murár), die Sekretärin 

(sekretárka), der Feuerwehrmann (hasič) 

   Ruské jazykové okienko - správne odpovede  

Krížovka - ПEPEMEHA, Prestávka 

Azbuka - B Д Ж Й M P Ф Ч Щ Ы Ю 

Osemsmerovka - БРАТ, СЕСТРА, ДЯДЯ, ТЁТЯ, БАБУШКА, ДЕДУШКА, 

МАМА, ПАПА 

  Anglické jazykové okienko—správne odpovede: 

Správne odpovede  - gramatická úloha: 
A. are getting 
B. ’ll 
C. isn’t playing 
D. ’m meeting 
E. ’ll 
F. ’re going to 
Tajničky: Autumn, Winter 
Osemsmerovka zo strany 24  Tajnička je: Deň počítačovej bezpečnos-
ti. 

Lipkoviny - školský časopis 
Vydáva:  
Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 
Ročník:   VIII. 
Číslo:   1/2—2022/2023 
Náklad:  100 ks 
Školský rok:  2022/2023 
Cena:   1 € 
Fotografie v školskom časopise sú z fotoarchívu školy, 
ktoré počas školských akcií nafotili pedagógovia a žiaci 
našej školy.  
   Príspevky písali aj pedagógovia našej školy.    V kvíze 
boli použité obrázky z internetu. Pri vyhodnocovaní olym-
piád boli použité logá olympiád z internetu.  
Pri písaní niektorých príspevkov sme použili vyjadrenia 
známych osobností z facebooku a fotky z databázy ško-
ly—článok o otváraní multifunkčného ihriska školy—strana 
3 a 4.  
   Hádanky  na strane 22 boli použité zo stránky:  
https://www.ms.obecmarhan.sk/Dokumenty/Edukacne%20
listy/2021/zimne%20hadanky.pdf 

   Obrázky na úvodnej strane časopisu nakreslili na hodinách vý-
tvarnej výchovy -  prvý rad zľava: Alexandra Andrtová, 8. B; 
Tamarka Starostová, 2. A; druhý rad zľava: Branko Macko, 3. B; 
Lucia Rychnavská, 8. A. 

mailto:a.grenova@zslipovasnv.sk
https://wwwlipovasnv.sk

